
Záznam zo zasadnutia 
Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestské zastupiteľstva v Rožňave 

zo dňa 16.2.2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny    

Program predkladateľ 

Otvorenie

1. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na r. 2015-20
a) Profil mesta
b) Stratégia rozvoja mesta Rožňava 2015-2020 (2022)
c) Sumárne vyhodnotenie komunikácie s verejnosťou 

Ing. Timea Bodnárová

2. Návrh rozpočtu mesta na r. 2015-2017 – 1. čítanie Ing. Klára Leskovjanská

3.
Oboznámenie sa s činnosťou odboru
(právnymi predpismi, strategickými dokumentmi v oblasti sociálnej)

Mgr. Ľudmila Černická

4. Návrh náplne práce komisie Mgr. Ľudmila Černická

5.
Bytová agenda 
Informácie v zmysle VZN, žiadosti o vzájomnú výmenu bytov 

Mgr. Ľudmila Černická

6. Rôzne a diskusia

Záver

Otvorenie 
Komisiu otvoril  a viedol  predseda komisie.  Privítal  prítomných členov komisie  a  zablahoželal 
všetkým k zvoleniu  a k tomu, že vzali na seba úlohy, ktoré z toho vyplývajú. Vyjadril presvedčenie, 
že práca komisie bude založená na tímovej spolupráci.  Komisie zasadajú 2 týždne pred mestským 
zastupiteľstvom a  komisia  sociálna  bude  aj  naďalej  mať  zasadania  v pondelok.  V prípade,  že  sa 
väčšina členov ospravedlní, termín môže byť zmenený. 
Po predstavení sa jednotlivých členov bol program rokovania schválený podľa pozvánky.  
Ing.  Valková,  vedúca  odboru  informovala  členov  o zamestnancoch  odboru,  ich  pracovnej  dobe 
a stručnej náplni práce. 

K     bodu č.1 Program hospodárskeho a     sociálneho rozvoja mesta na r. 2015-20  
Ing. Bodnárová predložila materiály, ktoré boli prezentované Ing. Záborskou na spoločnom stretnutí  
dňa 10.2.2015. Program zahŕňa 10 oblastí. K navrhovaným rozvojovým aktivitám v každej oblasti sa 
mohli vyjadriť aj obyvatelia mesta.  Dotazník vyplnilo 146 respondentov. Komisie sociálnej sa týkajú 
najmä:   Program  5:  Bývanie  a Program  6:  Sociálne  služby  a zdravotná  starostlivosť.  K cieľom, 
opatreniam a aktivitám týchto oblastí odporúča komisia nasledovné: 

Cieľ  5:  Vytvoriť  nové  možnosti  pre  bývanie  v  meste  Rožňava v  súlade  s  územným 
plánom  mesta  a  s  dôrazom  na  výstavbu  finančne  dostupných  sociálnych  a  nízko 
štandardných bytov. 

OPATRENIE 5.1:  Výstavba cenovo dostupných nájomných bytov a bytov nižšieho štandardu pre 
obyvateľov Rožňavy, najmä mladé a sociálne odkázané rodiny. 
OPATRENIE 5.2: Zlepšenie podmienok života a bývania v rómskych lokalitách 



Kemény: postavili sa nájomné byty, no mnohí sú nespokojní s kvalitou prevedených prác, je veľká 
migrácia.  Absentuje  bývanie  pre  určité  skupiny  ľudí.  Máme  negatívne  skúsenosti  s výstavbou 
sociálnych  bytov  (petícia  občanov  severnej  časti  mesta).  Z dotazníkov  vyplýva,  že  ľudia  vítajú 
likvidáciu  nelegálnych  stavieb.  Priblížil  riešenie  nelegálnych  stavieb  v Dobšinej  (očíslovanie 
existujúcich s tým, že ďalšie sa tolerovať nebudú). Navrhuje zmapovať nelegálne stavby a zabezpečiť 
zákaz ďalšej výstavby nelegálnych stavieb.  
Šeďová: Je potrebné dobudovať infraštruktúru okolo nájomných bytov. Najdôležitejšie je riešiť RV 
sever (Ul. klobučnícka, hornocintorínska) – nízkoštandardné bývanie – napr. formou kontajnerov aj za 
spoluúčasti  ľudí.  Mohla  by  sa  riešiť  aj  otázka  bezdomovcov.  Túto  oblasť  je  potrebné  riešiť  v 
spolupráci aj s odborom výstavby. Aby sa predišlo problémom s výstavbou, je dôležitá informovanosť 
ľudí, aby vedeli, kde, čo, ako, prečo chceme. 
Kováč:  Problém sa týka  najmä rómskych obyvateľov.  Riešenie  je  ťažké,  on sám nevie  navrhnúť 
nejaké konkrétne riešenie. Navrhuje inšpirovať sa inými mestami a obcami, ako túto otázku riešia 
Simon: Do budúcna by ho zaujímalo, koľko čiernych stavieb je v našom meste.  Je to problém aj 
stavebného odboru, mestskej polície, nielen sociálneho odboru. Zbúraním nelegálneho domu, vzniká 
ďalší problém, čo s obyvateľmi, takéhoto domu.
Kováč: Pripomienka je správna, že všetko by malo byť legálne. Problém je s evidenciou obyvateľov.  
Sú tu ľudia bez domova, ktorí skutočne nemajú domov a sú ľudia bez domova, ktorí bývajú nelegálne 
s inými osobami, ale vlastný domov nemajú.
Kemény:  Problém  s prihlásením  na  pobyt  je  v zákone.  Ľudia  nie  sú  prihlásení  tam,  kde  bývajú. 
V minulosti  sa  vykonávali  kontroly  obývanosti  bytov,  pri  ktorých  nebol  zistený  súlad  medzi 
evidenciou  a skutočnosťou  a pri  opakovaných  kontrolách  bol  stav  zase  iný.  Preferuje  možnosť 
poskytnutia bývania, kde budúci nájomcovia participujú pri výstavbe samotného obytného domu (viď 
príklad  v minulosti  –  Čučmianska 44).  Mesto  by malo  mať  pár  bytov  pre  prípad núdze (živelnej 
pohromy alebo inej nepredvídateľnej udalosti).  
Valková: Kontajnerové bývanie bolo navrhnuté na stretnutí so zástupcami z Úradu vlády, no boli proti 
takémuto  riešeniu,  nakoľko  by  nešlo  o bývanie,  na  ktorého  realizácii  by  sa  zúčastnili  aj  budúci 
nájomníci. Prostriedky boli minimálne len materiál, neriešili inžinierske siete, odborné práce, stavebný 
dozor  a ďalšie  náklady  súvisiace  s výstavbou  rodinného  domu.  Je  nové  programovacie  obdobie 
a budeme sa na základe výzvy zapájať do výhodnejších projektov.

CIEĽ 6: Zlepšiť sociálnu situáciu obyvateľov mesta poskytovaním dostupných a vysoko 
kvalitných sociálnych a zdravotných služieb podľa dopytu obyvateľov mesta. 

OPATRENIE 6.1:  Koordinovanie systému budovania a poskytovania sociálnych služieb pre všetky 
skupiny prijímateľov sociálnych služieb na území mesta. 

Kemény:  Strategické  ciele  sú  definované  aj  v KPSS,  no  chýba  akési  zastrešenie,  spoločná 
komunikácia,  aby ciele a aktivity neostali  len na papieri,  ale boli  napĺňané.  Túto problematiku by 
mohla zastrešiť komisia. 
Kováč: chýba prepojenie medzi sociálnymi subjektmi, úradmi, nevymieňajú sa informácie. 
Šeďová: Tieto problémy sa dajú riešiť prostredníctvom  KPSS, napr. rôznymi workshopmi. 

OPATRENIE 6.2: Zlepšenie života zdravotne postihnutým obyvateľom i návštevníkom mesta. 

Kemény: Už dlhodobo sa rieši bezbariérovosť na území mesta (budovy, komunikácie, vstupy), ale  
realizácia je neuspokojivá. Ak mesto chce byť príkladom bezbariérovosti,  je nevyhnutné plánovite  
pristúpiť  k  odstraňovaniu  bariér  v meste  (chodníky,  vstupy  do  objektov)  a následne  vyzvať 
organizácie, inštitúcie na území mesta o zabezpečenie tejto problematiky.  

OPATRENIE  6.3:  Posilnenie  a  skvalitnenie  poskytovania  terénnych  sociálnych  služieb  (terénna 
sociálna práca, komunitné činnosti, opatrovateľská služba). 

Valková: Opatrovateľská služba 24 hodín je nereálna a finančne náročná. Zákon o sociálnych službách 
apeluje na to, aby klienti zostávali čo najdlhšie v domácom prostredí, ale domácu opatrovateľskú  



službu štát finančne nepodporuje. Finančná podpora je zameraná na pobytové zariadenia. Navrhla 
vyškrtnúť 24 h poskytovanie opatrovateľskej služby.

Kováč: Flexibilná opatrovateľská služba je vítaná aj zo strany klientov, no zákonné podmienky to 
nedovoľujú. V súčasnosti Diecézna charita Rožňava poskytuje flexibilnú opatrovateľskú službu, no 
problém bude po skončení projektu, nakoľko klienti si už zvykli.  Priblížil plány rozšírenia útulku 
v cirkevných priestoroch. V súčasnosti majú 6 klientov, no v Rožňave je cca 120 bezdomovcov.  
Poskytovanie služieb v nocľahárni je povinnosťou mesta a financovanie  útulku  má v kompetencii 
VÚC.  

Opatrenie: 6.4. Rekonštrukcia nemocnice sv. Barbory 
Členovia komisie sa zhodli na tom, že toto opatrenie nie je v kompetencii mesta . 

Uznesenie č. 1/02/2015: Komisia odporúča schváliť PHSR s nasledovnými návrhmi, 
pripomienkami: 

 v opatrení 5.1. doplniť aktivitu: Dobudovať infraštruktúru pri nájomných bytoch 
Družba.

 v opatrení 5.2 doplniť aktivity: Zmapovať nelegálne stavby a zamedziť výstavbe 
ďalších čiernych stavieb; Hľadať možnosti kontajnerového bývania v lokalite Rožňava 
- sever

 v aktivitu 6.3.2. vynechať „24 hodín, cez víkendy a pod.“ 
 aktivitu 6.3.5 v nasledovnom znení:  Hľadať vhodné priestory na zriadenie 

nocľahárne mestom
 doplniť aktivitu 6.3.6 :  Rozšíriť priestory útulku Diecéznou charitou v Rožňave
 vynechať opatrenie 6.4. 

Zároveň komisia vo svojej obsahovej náplní bude hľadať možnosti koordinácie a kooperácie 
v sociálnej oblasti v regióne.
 

K     bodu č.2Návrh rozpočtu mesta na r. 2015-2017 – 1. čítanie   
Ing. Valková – priblížila návrh rozpočtu za sociálnu oblasť. V návrhu sú zahrnuté aj náklady 
na nebytové priestory na Krátkej 30, nakoľko tieto plánujeme vyňať zo správy Technických 
služieb. 

Uznesenie č. 2/02/2015: Komisia berie návrh rozpočtu mesta na r. 2015-2017 na vedomie. 

K     bodu č.3-4 Oboznámenie sa s     činnosťou odboru a     návrh náplne práce komisie  
Členom komisie boli zaslané materiály týkajúce sa práce odboru, komisie, s ktorými sa mohli 
oboznámiť, a to: 

 Náplň práce odboru – výňatok najbežnejších činností  
 Niektoré predpisy priamo súvisiace s prácou komisie (všeobecne záväzné nariadenia, 

Obchodný zákonník – časť bytová, Štatút mesta, Rokovací poriadok  stálych komisií 
Mestského zastupiteľstva v Rožňave, náplň práce Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej) 

 Strategické dokumenty súvisiace s činnosťou odboru, programový rozpočet (Komunitný plán 
sociálnych služieb,  Lokálna stratégia komplexného prístupu marginalizovaných rómskych 
komunít v meste Rožňava, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rožňava, 
Sprievodca poskytovateľmi sociálnych, komunitných a verejnoprospešných služieb v meste 
Rožňava, Programový rozpočet mesta na roky 2014-2016). 

Členovia komisie boli informovaní, že v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa práce odboru, 
komisie, prípadných nejasností sa môžu obrátiť na zamestnancov odboru. 



Kemény: V zmysle §4 Rokovacieho poriadku stálych komisií, sú zasadania neverejné. Občania mesta 
a iné osoby sa môžu zúčastniť na rokovaní  komisie,  ak o to požiadajú predsedajúceho komisie a 
odsúhlasí  to nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie.  Táto otázka dlhšie  rezonuje  medzi  
poslancami, preto by rád vedel názor členov. V prípade, že zasadania komisie budú verejné, môžu sa 
stať  živelnými.  Komisia  sa  nebráni  tomu,  aby občania,  zástupcovia  organizácii   boli  prítomní  na 
zasadaní  (v  minulosti  si  komisia  aj  prizývala  občanov,  resp.  zástupcov  organizácií,  aby  sa 
k prerokovanej téme vyjadrili priamo na zasadaní). 

Uznesenie  č.  3/02/2015: Komisia  odporúča  náplň  práce  Komisie  sociálnej,  zdravotnej  
a bytovej  ponechať  v znení,  ako  bola  doteraz  so  zmenou  v názve  „Rómsky  klub“  na  
„Komunitné  centrum“.  K otázke  verejného  –  neverejného  zasadania  komisie  členovia  
odporúčajú ponechať túto časť rokovacie poriadku tak, ako je. 

K     bodu č.5:  Bytová agenda (stav za september 2015 – január 2015)  

A.  Informácia  o  doručených  žiadostiach,  stave  ich  vybavenia,  o voľných  bytoch 
a výpovediach z nájmu tvorí prílohu zápisnice. Poradovníky sú zverejnené na webovom sídle 
mesta. 

Uznesenie  č.  4/02/2015:  Komisia  berie  na  vedomie  informáciu  týkajúcu  sa  doručených  
žiadosti  a stavu  ich  vybavenia,  o voľných  bytoch  a výpovediach  z bytu.  Zároveň  súhlasí  
s aktuálnym poradovníkom.

B. Žiadosti o udelenie súhlasu s výmenou bytov
1.  Nájomníci  malometrážnych  bytov:  Katarína  Račková  (garsónka)  a Rozália  Kuruová  (1 
izbový byt)
Uznesenie  č.  5/02/2015:  Komisia  neodporúča  udeliť  súhlas  s výmenou  bytov  na  základe  
dohody nájomcov – Kataríny Račkovej a Rozálii Kuruovej, nakoľko nie sú splnenépodmienky  
v zmysle § 21 VZN mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní s bytovým 
fondom mesta (niektorý z nájomcov má záväzky voči mestu). 

2. Nájomníci  bytov postavených s podporu štátu:  Roman Jakabšic  (3 izbový byt)  a Mária 
Szányiová (1 izbový byt) 
Uznesenie č. 6/02/2015: Komisia odporúča udeliť súhlas s výmenou bytov na základe dohody  
nájomcov – Romana Jakabšica a Márie Szányiovej. 

Záver  
Nakoľko neboli žiadne návrhy v rámci bodu rôzne a diskusia, predseda komisie poďakoval 
prítomným za účasť na zasadnutí komisie. 

Mgr.  Dionýz Kemény
                                                                                                               predseda komisie

Zapísala: Mgr. Ľudmila Černická 



Príloha k      bodu č.5  Zápisnice Komisie sociálnej, zdravotnej a     bytovej zo dňa   
16.2.2015:  Bytová agenda (stav za september 2014 – január 2015)

Doručené žiadost 

Nájomné byty postavené s podporou štátu
došlo meno priezvisko druh bytu riešenie body evid od poznámka

18. 9. 2014 Eva J. Družba do poradovníka 16 18.9.2014 1-2 izbový
24. 9. 2014 Beáta M. Družba do poradovníka 16 24.9.2014 2-izbový

23.9.2014 Katarína H. Družba do poradovníka 1 23.9.2014 1-izbový (doplnenie ž.)
10.10.2014 Gabriela V. Družba do poradovníka 16 10.10.2014 3-izbový
13.10.2014 Monika H. Družba do poradovníka 16 24.10.2014 2-3 izbový
10.11.2014 Michaela B. Družba,Nadab do poradovníka 10 11.11.2014 2-3 izbový
14.11.2014 Miriam G. Družba,Nadab do poradovníka 1 19.11.2014 2-izbový
27.11.2014 Jarmila G. Družba do poradovníka 16 28.11.2014 1-2 izbový 
17.12.2014 Jana M. Družba do poradovníka 16 5.1.2015 2-3 izbový
29.12.2014 Ján T. Družba do poradovníka 0 13.1.2015 1-izbový
30.12.2014 Ildikó L. Družba do poradovníka 9 30.12.2014 1-izbový 

16.1.2015 Lenka S. Družba do poradovníka 10 16.1.2015 1-izbový 
Malometrážne byty 

došlo meno priezvisko druh bytu riešenie body evid od poznámka
9. 9. 2014 Marta V. Malometrážny do poradovníka 35 9.9.2014 garsónku

17. 9. 2014 Dezider M. Malometrážny do poradovníka 35 17.9.2014 1-izbový
29.9.2014 Vojtech K. Malometrážny do poradovníka 40 29.9.2014 1-izbový, len IV. poschodie
1.12.2014 Rudolf R. malometrážny zamietnuté § 4 a § 10 VZN

31.12.2014 Darina T. malometrážny do poradovníka 50 31.12.2014 posudok
S nižším štandardom 

došlo meno priezvisko druh bytu riešenie body evid od poznámka
3. 9. 2014 Karol Sz. Nižší štandard zamietnuté § 4, ods. 2 VZN
2.10.2014 Eva G. nižší štandard do poradovníka 30 2.10.2014

Šafárikova 101
došlo meno priezvisko druh bytu riešenie body evid od poznámka

28.1.2015 Monika F. Šafárikova 101 do poradovníka 28.1.2015 2-izbový 

Voľné byty, výpovede z nájmu 
Nájomné byty postavené s podporou štátu

typ izb._/posch uvoľnený kým dôvod uvoľnenia byt pridelený odovzdaný 
Družba VI. 2-izb/podkrov Monika S. výpoveď k 30.9.14 Helena I. 23.9.2014
Družba VI 2-izb/2.posch Tamás B. výpoveď k 30.9.14 Tímea Š. 31.10.2014
Nadabula 2-izb/1.posch Tímea B. výpoveď k 30.12.14 Michaela B. 12.12.2014
Družba VII. 3-izb./podkr. Mária K. výpoveď k 3.11.2014 Monika H. 5.12.2014
Družba V. 1-izb/3.posch Beáta F. neobnov. NZ (11/14) Katarína H. 14.11.2014
Družba VII. 1-izb/2.posch Miloš P. neobnov. NZ (11/14) Eva J. 20.11.2014
Družba V. 2-izb/1.posch Jozef M. neobnov. NZ (11/14) Mária L. Sz. 8.12.2014
Družba VII. 1-izb/1.posch Maroš K. neobnov. NZ (11/14) Ildikó L. 15.1.2015
Družba VI. 1-izb/3.posch Mária L. Sz. pridelený 2-izb. Jarmila G. 10.12.2014
Družba V. 3-izb./2.posch Erika H. výpoveď k 1.12.2014 Renáta M. 3.12.2014
Družba I. 2-izb/podkr. Žaneta B. výpoveď k 31.12.14 Matej H. 15.1.2015
Družba V. 3-izb./1.posch Lucia G. výpoveď k 15.1.14 Martin S. 21.1.2015
Družba I. 3-izb./2.posch Ľuboš Ch. výpoveď k 1.2.14
Družba VI. bezb. 1izb/priz Ildikó L. pridelený byt na 1.p. NIKTO v porad. 



Družba VI. 1-izb/3.posch Lea S. pridelený 3-izb.byt Lenka S. zábezpeka
Družba V. 2-izb/podkrov. Miroslava Ž. výpoveď k 28.2.2015
Družba V. 2-izb/podkrov. Lucia K. výpoveď k 20.2.2015

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

Malometrážny 1-izb/3.posch Anna S. zomrela Zuzana R. 19.9.2014
Malometrážny gars./1.posch Dušan B. zomrel Marta V. 29.10.2014
Malometrážny gars./2.posch Jolana K. odovzdala /zomrela NIKTO v porad.
Malometrážny 1-izb/4.posch Vojtech T. zomrel Rozália K.
Malometrážny gars./4.posch František D. do ZpS Štefan M. 3.12.2014
Malometrážny 1-izb./1.posch Irena L. zomrela Dezider M.
Malometrážny gars./1.posch Ružena G. zomrela Darina T. 2.2.2015
Malometrážny gars./3.posch Margita L. zomrela NIKTO v porad.
S nižším štandardom 

typ izb._/posch uvoľnený kým dôvod uvoľnenia byt pridelený odovzdaný 
Niž. štandart gars. Denis L. výpoveď k 3.9.14 Magdaléna K. 3.9.2014
Niž. štandard 1izb. Nataša L. výpoveď k 30.9.14 Imrich Ž. 26.9.2014

Vyradené žiadost  

Nájomné byty postavené s podporou štátu
druh bytu Meno žiadateľa dôvod vyradenia dátum vyradenia
Družba Anna G. požiadala o vyradenie z poradovníka 10.9.2014
Družba Tímea Š. pridelený byt 24.9.2014
Družba Štefan F. odmietol ponúkaný byt 17.9.2014
Družba Helena I. pridelený byt 23.9.2014
Družba – 1-izb. Eva J. pridelený byt (ostáva na 2-izbový) 30.10.2014
Družba Vladimír M. odmietol pridelený byt 6.11.2014
Družba Patrícia M. odmietla pridelený byt 11.11.2014
Družba Mária L. Sz. pridelený byt 6.11.2014
Družba Robert R. požiadal o vyradenie 11.11.2014
Družba Katarína H. pridelený byt 12.11.2014
Družba Slávka M. stiahla žiadosť 21.11.2014
Družba Renáta M. pridelený byt 27.11.2014
Družba Monika H. pridelený byt 27.11.2014
Družba – 1-izb. Jarmila G. pridelený byt 2.12.2014
Nadabula Michaela B. pridelený byt 2.12.2014
Družba, Nadab. Vlasta L. vyjadrila nezáujem o byt 16.12.2014
Družba Gabriela K. odmietla pridelený byt 14.1.2015
Družba Matej H. pridelený byt 8.1.2015
Družba Gabriela V. odmietla pridelený byt z fin. dôvvodov 2.2.2015
Družba Martin S. pridelený byt 16.1.2015
Družba Ildikó L. pridelený byt 12.1.2015

Malometrážne byty 
druh bytu Meno žiadateľa dôvod vyradenia dátum vyradenia
Malometrážny Zuzana R. pridelený byt 19.9.2014
Malometrážny Marta V. pridelený byt 20.10.2014
Malometrážny Štefan M. pridelená garsónka 2.12.2014
S nižším štandardom 
druh bytu Meno žiadateľa dôvod vyradenia dátum vyradenia
Niž. štandard Magdaléna K. pridelený byt 3.9.2014



Niž. štandard Erika B. neaktualizovaná ž. (zároveň evid. záväzky) 20.9.2014
Niž. štandard Imrich Ž. pridelený byt 26.9.2014

Šafárikova 101
druh bytu Meno žiadateľa dôvod vyradenia dátum vyradenia
Šafárikova 101 Gabriel K. neaktualizovaná ž. 1.10.2014
Šafárikova 101 Ján T. neaktualizovaná ž. (zároveň evid. záväzky) 19.11.2014

Zmeny v poradovníku 
druh bytu Meno žiadateľa zmena dátum 
Družba Martin S. počet bodov 12 (predložený sobášny list) 27.10.2014
Niž.štandard Magdaléna R. počet bodov 20 (aktivač.práce) 2.1.2015

Poradovník k 31.1.2015
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