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Záznam zo zasadnutia  

Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestské zastupiteľstva v Rožňave  
zo dňa 5.9.2016 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny     
Hlasovanie členov:  Príloha č. 1 
 
Program rokovania bol schválený nasledovne:  
 

 Program predkladateľ  
 
 Otvorenie 

 

 

1. 
 

 Plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2016 vrátane RO a PO Ing. Klára Leskovjanská 

 

2.  
 

Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok mesta za rok 
2015 

Ing. Klára Leskovjanská 

 

3.  
 

Správa o činnosti Komunitného centra v Rožňave  Mgr. Marcela Tomášiková 

 

4. 
 

Bytová agenda  - informácie v zmysle VZN  
                           - žiadosť o prehodnotenie kritérií VZN 

Mgr. Ľudmila Černická 

 

5. 
 

Plnenie uznesení komisie z 13.6.2016 
 

Mgr. Ľudmila Černická 
 

6. 
 

Aktualizácia Komunitného plánu  sociálnych služieb  
(prizvaní aj poskytovatelia sociálnych služieb)   

Ing. Zuzana Záborská (KRI)  
Ing. Katarína Valková 

 

7. 
 

Rôzne a diskusia 
 

 
 Záver 

 

 

Otvorenie  
Komisiu otvoril a viedol predseda komisie.   
 
 
K bodu č.1 Plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2016 vrátane rozpočtových a príspevkových 
organizácií   
Ing. Leskovjanská predložila materiál. K 30.6.2016 sa záväzky mesta znížili, zlepšila platobná 
disciplína obyvateľov, neevidujeme záväzky po lehote splatnosti. V časti kapitálového rozpočtu sa 
nedarí predať prebytočný majetok, z čoho vyplýva nízke plnenie. Nízke plnenie je aj v časti 
investičnej výstavby, no v letných mesiacoch prebiehali opravy a rekonštrukcie škôl, školských 
zariadení a plnenie sa objaví ku koncu roka.     
 
Uznesenie č. 1/09/2016: Komisia berie predložený materiál na vedomie bez pripomienok.     
 
 
K bodu č.2  Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok mesta za rok 2015   
Materiál predložila Ing. Leskovjanská. Výročná správa je spracovaná v súlade so zákonom 
o účtovníctve a odsúhlasili ju aj audítori.  

Uznesenie č. 2/09/2016: Komisia berie výročnú správu mesta na vedomie bez pripomienok a 
odporúča mestskému zastupiteľstvu ju schváliť.  
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K bodu č.3:  Správa o činnosti Komunitného centra Rožňava  
Správu prezentovala Mgr. Tomášiková, odborná garantka KC.  
Komunitné centrum Rožňava (KC) začalo opäť realizovať svoju činnosť od 01.06.2016. KC sídli 
v budove na Krátkej ulici č. 30. V pondelok a piatok je komunitné centrum otvorené od 9:00 hod. 
do 17:00 hod. a v utorok, stredu a štvrtok od 10:00 hod. do 18:00 hod. Pracujú tu traja zamestnanci 
(dvaja s vysokoškolským vzdelaním v odbore sociálna práca, jeden s úplným stredoškolským 
vzdelaním) a jeden zamestnanec na 32 hodín mesačne. V KC sú poskytované rôzne druhy 
sociálnych služieb v meste (poskytovanie krízovej intervencie a aktivity na komunitnej úrovni, 
jednoduché, odborné i špecializované poradenstvo na ambulantnej úrovni v KC i v prirodzenom 
rodinnom prostredí). Komunitná práca nie je len práca s rómskymi komunitami, ale so všetkými 
skupinami – komunitami, ktoré spája jeden alebo viac menovateľov: nezamestnanosť, sociálna 
odkázanosť, zlý alebo ťažký zdravotný stav, ľudia ktorí uviazli v sieti drogovej, či inej závislosti 
a nedokážu si s nimi poradiť, spojovateľ problémov, ktoré by sme mohli spájať s rodovými 
rozdielmi /muži a ženy/, prípadne s vekom /deti, mladí dospelí, produktívny vek, poproduktívny 
vek – seniori/.  
Za tri mesiace /jún, júl, august/ zrealizovali 100 skupinových aktivít a 7 komunitných, u ktorých sa 
sleduje celkový dopad na komunitu.  Poskytli 104 jednoduchých, špecializovaných poradenstiev 
a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Pracovali s rodinami záškolákov, 
diabetikmi, diskutovali o plánovaní rodičovstva, nacvičovali s deťmi prezentácie na talentovú 
súťaž, realizovali aktivitu pobytu v prírode, navštívili  mestskú knižnicu, zmysluplne vypĺňali 
deťom voľný čas rôznymi pohybovo – športovými aktivitami, rozvíjali grafo-motorické zručnosti 
a vedomosti učenia zábavnou formou, pomáhajú postupne osvojovať si hygienické návyky 
(umývanie rúk, zubov) a v posledný augustový týždeň zrealizovali stolno-tenisový turnaj. Od 
septembra budú realizovať aj aktivity zamerané na školskú dochádzku a prípravu na vyučovanie. 
Vytvorili radu KC, v ktorej okrem zamestnancov KC a jednej pedagogičky sú aj ľudia z komunity. 
Plánujú aktivitu – „kreslo pre hosťa“, kde by prizývali ľudí, reprezentantov, ktorí či už z pracovnej 
pozície alebo spôsobu života môžu byť prínosom pre komunitu.  
Ako najväčší problém vnímajú nezáujem o prácu KC (ako rodičov, tak aj detí), absentuje dávka 
zodpovednosti, systematickosti. Vzdelanie je v hodnotovom rebríčku klientov veľmi nízko. 
A celkovo nezáujem ľudí o to, čo sa deje okolo nás.      
Členovia komisie sa zhodli, že problém nezáujmu ľudí o čokoľvek, čo sa ich priamo netýka, je 
všeobecný.  
P. Šimon:  Navrhol návštevu KC členmi komisie, aby videli prácu KC.  
P. Rusňáková: Deti v škole sú často len preto, že majú zabezpečený obed, možno keby mali nejakú 
večeru, tak by pravidelne navštevovali KC.  
P. Gregor: Možno by bolo dobré uvažovať aspoň o nejakom olovrante, ktorý by sa zabezpečil 
sponzorsky (nejaký podnik alebo obchodný reťazec).  
P. Kemény: Poprial pracovníkom KC veľa úspechov v práci a vyzdvihol poslednú vetu správy: 
„Veríme, že činnosť komunitného centra do roku 2019 prinesie pozitívnu zmenu v živote najmä 
marginalizovaných rómskych komunít v meste“. 
 
Uznesenie č. 3/09/2016: Komisia berie správu o činnosti Komunitného centra v Rožňave na 
vedomie.    
 
K bodu č.4:  Bytová agenda  
5a) Informácia v zmysle VZN (príloha č. 2):  

• o doručených žiadostiach a stave ich vybavenia  
• o voľných bytoch a výpovediach z nájmu.  
• o vyradených žiadostiach  

 
Uznesenie č. 4/09/2016: Komisia súhlasí s postupom pri riešení doručených žiadostí, voľných 
bytoch a vyradených žiadostiach.  
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5b) Žiadosť o udelenie výnimky pri pridelení malometrážneho bytu  
Dňa 15.8.2016 bola doručená primátorovi mesta žiadosť p. Gabriely Kordíkovej (bytom Košice). 
Žiada o udelenie výnimky pri pridelení malometrážneho bytu, nakoľko jej žiadosť bola zamietnutá 
z dôvodu, že nemá trvalý pobyt v meste Rožňava. Vo VZN o podmienkach prideľovania bytov nie 
sú uvedené žiadne výnimky. Okrem trvalého pobytu sú aj iné podmienky pridelenia, ako je napr. aj 
odkázanosť.  
 
Uznesenie č. 5/09/2016: Komisia neodporúča zaoberať sa v súčasnosti zmenou VZN v časti 
prideľovania malometrážnych bytov pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v meste Rožňava 
 
K bodu č.5  Plnenie uznesení   
Uznesenia z 13.6.2016 boli plnené v súlade s odporúčaním komisie    
 
Uznesenie č. 6/09/2016: Komisia konštatuje, že všetky uznesenia boli splnené a berie plnenie 
uznesení z 13.6.2016 na vedomie.  
  
K bodu č.6:  Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb  
K tomuto bodu boli prizvaní poskytovatelia sociálnych služieb v meste Rožňava. Pozvanie prijali 
poskytovatelia: SUBSÍDIUM ŠZ,ZpS a DSS, SocioCentrum n.o., Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska, Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Barben n.o., DSS Jasanima, Slovenský 
červený kríž ÚzS, Diecézna charita, Reformovaná cirkev na Slovensku, Laura, združenie mladých, 
Domka, združenie saleziánskej mládeže, súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. 
Prítomní boli aj zamestnanci, ktorí pracujú na úseku poskytovania sociálnych služieb (terénna 
sociálna práca, komunitné centrum, opatrovateľská služba). Záštitu nad aktualizáciou má Karpatský 
rozvojový inštitút (KRI), ktorý zastupovala Ing. Zuzana Záborská.  
Aktualizovaný KPSS by mal byť súčasťou Programu rozvoja mesta (PRM) s plánovacím obdobím 
do roku 2020 (2022). V rámci procesu aktualizácie sa začali v analytickej časti  aktualizovať 
štatistické údaje. V strategickej časti boli charakterizované 4 cieľové skupiny (rodina, deti a mládež; 
seniori; občania so zdravotným znevýhodnením  a postihnutím; občania sociálne vylúčení). Je na 
zváženie, či v aktualizácii ostane členenie podľa cieľových skupín alebo podľa druhu poskytovanej 
sociálnej služby. Pri vytváraní priorít a cieľov sa bude vychádzať aj z prieskumu (dotazníka), ktorý 
bol realizovaný v roku 2012 a zo súčasných potrieb, ktoré vnímajú poskytovatelia sociálnych 
služieb v meste.  
Prítomní diskutovali na aktuálne problémy v rámci každej zo 4 cieľových skupín. Boli definované 
služby, ktoré v meste sú, ktoré absentujú, resp. ktoré nie sú využívané. Všetky postrehy 
a pripomienky budú KRI spracované a zaslané všetkým poskytovateľom sociálnych služieb v meste 
na pripomienkovanie. Pred predložením aktualizácie na schválenie mestskému zastupiteľstvu 
v novembri 2016 sa uskutoční ešte jedno pracovné stretnutie, po ktorom bude materiál pripravený 
do definitívnej podoby.         
 
Záver   
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie. Najbližšie zasadanie by sa 
malo uskutočniť 7.11.2016. Do tohto termínu sa uskutoční ešte jedno pracovné stretnutie 
k aktualizácii Komunitného plánu sociálnych služieb, termín ktorého bude oznámený pozvánkou.        
 
 
 
  

Mgr.  Dionýz Kemény 
                                                                                                                  predseda komisie 
Zapísala: Ľudmila Černická  
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Príloha č. 1:                  HLASOVANIE ČLENOV  
    Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej zo zasadnutia, konaného dňa 5.9.2016 

 
Číslo hlasovania: 1.   
Bod rokovania:   Schválenie programu rokovania   
Číslo uznesenia:  
Členovia komisie hlasovali nasledovne:  

ZA 5 
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Ing. Jozef Kováč, Bc. Henrieta Rusňáková, 
Mgr. Csaba Simon,  

PROTI   
ZDRŽALI SA   
NEHLASOVALI   
PRÍTOMNÍ 5  
 
Číslo hlasovania: 2.   
Bod rokovania:   1. Plnenie rozpočtu mesta  k 30.6.2016 vrátane RO a PO  
Číslo uznesenia:  1/09/2016 
Členovia komisie hlasovali nasledovne:  

ZA 5 
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Ing. Jozef Kováč, Bc. Henrieta Rusňáková, 
Mgr. Csaba Simon, 

PROTI   
ZDRŽALI SA   
NEHLASOVALI   
PRÍTOMNÍ 5  
 
Číslo hlasovania:   3.   
Bod rokovania:     2. Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok mesta za rok 2015  
Číslo uznesenia:    2/09/2016 
Členovia komisie hlasovali nasledovne:  

ZA 5 
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Ing. Jozef Kováč, Bc. Henrieta Rusňáková, 
Mgr. Csaba Simon, 

PROTI   
ZDRŽALI SA   
NEHLASOVALI   
PRÍTOMNÍ 5  
 
Číslo hlasovania:   4.   
Bod rokovania:     3. Správa o činnosti Komunitného centra Rožňava       
Číslo uznesenia:    3/09/2016 
Členovia komisie hlasovali nasledovne:  

ZA 6 
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, Ing. Jozef 
Kováč, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon,  

PROTI   
ZDRŽALI SA   
NEHLASOVALI   
PRÍTOMNÍ 6  
 
Číslo hlasovania:   5.   
Bod rokovania:     4. Bytová agenda a) Informácia v zmysle VZN 
Číslo uznesenia:    4/09/2016 
Členovia komisie hlasovali nasledovne:  

ZA 6 
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, Ing. Jozef 
Kováč, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon, 

PROTI   
ZDRŽALI SA   
NEHLASOVALI   
PRÍTOMNÍ 6  
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Číslo hlasovania:   6.   
Bod rokovania:     4. Bytová agenda b) žiadosť o udelenie výnimky pri pridelení malometrážneho bytu   
Číslo uznesenia:    5/09/2016 
Členovia komisie hlasovali nasledovne:  

ZA 6 
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, Ing. Jozef 
Kováč, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon, 

PROTI   
ZDRŽALI SA   
NEHLASOVALI   
PRÍTOMNÍ 6  
 
Číslo hlasovania:   7.   
Bod rokovania:     5. Plnenie uznesení    
Číslo uznesenia:    6/09/2016 
Členovia komisie hlasovali nasledovne:  

ZA 6 
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, Ing. Jozef 
Kováč, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon, 

PROTI   
ZDRŽALI SA   
NEHLASOVALI   
PRÍTOMNÍ 6  
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Príloha č. 2: Bytová agenda (stav za obdobie jún 2016 – august  2016) 
 
A. Doručené žiadosti  

došlo meno priezvisko druh bytu riešenie body evid od poznámka 

3.5.2016 Mária  Horváthová Družba bezpredmetné   nedoplnená žiad. v lehote 

11.5.2016 Zlata Milková Družba  bezpredmetné   nedoplnená žiad. v lehote 

25.5.2016 Darina Gažiová Družba + Nadabula zamietnuté   § 7 ods. 2 VZN (príjem)  

2.6.2016 Irena  Toporová malometrážny do poradovníka 50 2.6.2016 1-izbový 

3.6.2016 Eva Hovorková Družba do poradovníka 16 3.6.2016 3-izb. väčší (odovz.Druž.II) 

7.6.2016 Edita  Zetyáková malometrážny  do poradovníka 50 7.6.2016 garsónku 

27.6.2016 Jaroslav Tekel Družba/bezbariér.  do poradovníka 10/100 30.6.2016 2-izb. (postih.zo zákona) 

1.7.2016 Gabriela  Kordíková malometrážny  zamietnuté   nemá TP v meste Rožňava 

13.7.2016 Júlia  Gáborová Družba  do poradovníka 16 13.7.2016 2-3 izb(nižšie posch.-lekár) 

20.7.2016 Emília  Kónyová  Družba zamietnuté   § 4ods.2 (KO) a § 7 ods. 2 

3.8.2016 Róbert Szitai Družba výzva   chýbajú doklady 

4.8.2016 Peter  Baffy Družba  do poradovníka 10 4.8.2016 2-3 izb. 

17.8.2016 Jozef  Király Družba do poradovníka 9 17.8.2016 1-2 izb. 

19.8.2016 Ladislav Halász malometrážny do poradovníka 35 18.8.2016 1-izb. 

23.8.2016 Zdenka Breuerová Družba do poradovníka 11 23.8.2016 2-izb. (odovzdá 1-izb) 

31.8.2016 Kristián Gömöri Družba do poradovníka 10 31.8.2016 1-izb,len 1.posch Druž.1-4 

31.8.2016 Martina Manková Družba do poradovníka 10 31.8.2016 2-izb 
 

 

 

 

 

 

 

 

B. Voľné byty, výpovede z nájmu   
malometrážne 

typ izb._/posch uvoľnený kým dôvod  dátum byt pridelený odovzdaný  

Jovická 60 gars./3.posch Margita Lazóková zomrela 02/2015   

Jovická 58 1-izb/1.posch Anna Vattayová k dcére 09/2015   

Jovická 56 gars./1.posch Alžbeta Terpáková k dcére  09/2015 Edita Zetyáková 4.8.2016 

Jovická 56 1-izb/2.posch Vlasta Domiková  zomrela  03/2016   

Jovická 58 1-izb/3.posch Alžbeta Gášpárová  zomrela  02/2016  neodovzd. 

Jovická 60  gars./1.posch Ružena Landoriová zomrela  03/2016   

Jovická 60 1izb/2.posch Matilda Králová zomrela 04/2016 Eva Tóthpetiová 2.6.2016 

Jovická 58 1-izb/2.posch Slávka Dorkinová zomrela  07/2016  v 09/16 
 

ostatné byty 

typ izb._/posch uvoľnený kým dôvod uvoľnenia byt pridelený odovzdaný  

Družba VI.  2-izb/prízem. Helena Hovancová dobrovoľné odovz. Jaroslav Tekel 20.7.2016 

Nadabula 2-izb/podkrov Ing. Eva Petruchová  výpoveď k 15.6.2016 Veronika Szenderáková 15.6.2016 

Družba VII. 1-izb/2.posch Eva Jakabová výpoveď k 30.6.2016 Andrea Medveová 16.6.206 

Družba IV.  3-izb/2.posch Miroslav Németh výpoveď k 30.6.2016 Jarmila Gajdošová 30.6.2016 

Družba VI.  2-izb/1.posch Jarmila Gajdošová pridelený 3-izb.byt Slavomír Sabadoš 7.7.2016 

Družba V. 2-izb/3.posch Zoltán Polyák výpoveď – ihneď    

Družba VI. 3-izb/3.posch František Takáč výpoveď k 15.8.2016 Eva Hovorková 15.8.2016 

Družba II. 3-izb/3.posch Boris Greš (Hovorková) pridelený 3-izb väčší Júlia Gáborová 25.8.2016 

Družba VII. 2-izb/podkrov Štefan Finkei (Gáborová pridelený 3-izb.byt   

Družba IV.  2-izb bezbar. Eunika Kónyová  výpoveď k 31.8.2016   

Nadabula 2-izb/podkrov Eva Ondrejová výpoveď k 30.11.2016   

Družba IV.  1-izzb/2.posch Ján Völgyi výpoveď k 30.9.2016   
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C. Vyradené žiadosti   
druh bytu Meno žiadateľa dôvod vyradenia  dátum vyradenia 

družba a malometrážny Terézia Rusznyáková pri aktualizácii nedoplatky voči mestu  28.6.2016 

družba Slavomír Sabadoš pridelený byt  29.6.2016 

družba – bezbariérový Jaroslav Tekel  pridelený bezbar.byt (ostáva na 2-izb) 11.7.2016 

malometrážny  Irena Toporová odmietla ponúkaný byt 2.8.2016 

malometrážny  Edita Zetyáková  pridelená garsónka 25.7.2016 

družba  Jaroslav Tekel odmietol 2-izb. (ostáva v bezbariérovom) 29.7.2016 

malometrážny  Irena Toporová odmietla ponúkaný byt  2.8.2016 

družba Eva Hovorková pridelený 3-izb. väčší 8.8.2016 

družba, Nadabula Eva Tóthpetiová odmietla ponúkaný byt 9.8.2016 

družba Mária Ferdinandová odmietla ponúkaný byt 9.8.2016 

družba 3-iz (ostáva na 2i) Júlia Gáborová pridelený 3-izb. 15.8.2016 

družba Mgr. Aneta Šimonová neaktualizovala žiadosť po 12 mesiacoch 14.7.2016 

s nižším štandardom Magdaléna Ferková neaktualizovala žiadosť po 12 mesiacoch 28.8.2016 

 

 


