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

zo dňa 7.4.2014 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny    

Členovia komisie schválili program rokovania nasledovne:  

Program predkladateľ 

Otvorenie

1. 
VZN mesta Rožňava  o  určení postupu a podmienok pri poskytovaní  
sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava - 
návrh na zmeny a doplnenia 

Mgr. Juraj Halyák
2. 

VZN mesta Rožňava o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej 
oblasti – návrh na zmeny a doplnenia 

3. 
VZN, ktorým sa určujú podmienky  pri poskytovaní finančných 
príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately - návrh

4.
VZN mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní 
s bytovým fondom mesta – návrh na zmeny a doplnky

5.
Sociálna agenda

a) Prerokovanie žiadostí o sociálnu pomoc 
Bc. Norbert Borošš

6.
Bytová agenda      

a) Informácie o voľných bytoch, výpovediach z nájmu, pridelených 
bytoch a žiadostiach o prenájom bytu

Mgr. Ľudmila Černická

7.
Plnenie uznesení   

a) plnenie uznesení komisie 
Mgr. Ľudmila Černická

8. Rôzne a diskusia  

Záver

Otvorenie 
Komisiu otvoril a viedol predseda komisie. 

K     bodu č.1:   VZN mesta Rožňava      o      určení postupu a podmienok pri poskytovaní        
sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava - návrh na zmeny 
a     doplnenia  
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 109/2012 zo dňa 26. 4. 2012 bolo schválené 
Všeobecne záväzné nariadenie  mesta  Rožňava o určení  postupu a podmienok pri  poskytovaní 
 sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v  meste Rožňava. Zmena a doplnenie tohto 
VZN boli schválené dňa 27.9.2012 uznesením č.233/2012 s účinnosťou od 1.11.2012.
Zákonom č.  485/2013 Z. z.  bol zmenený a doplnený zákon  č.  448/2008 Z.  z.  o sociálnych 
službách, pričom sa menia niektoré pojmy, podmienky posudzovania odkázanosti fyzickej osoby 
na  pomoc  inej  osoby,  upravujú  sa  podmienky  poskytovania  sociálnej  služby  ako  aj  rozsah 
poskytovaných úkonov opatrovateľskej služby.
V  prílohe  č. 1  tohto  VZN  sa  rozširuje  okruh  úkonov  sebaobsluhy  v oblasti  dodržiavania 
liečebného režimu podľa prílohy č.4 zákona o sociálnych službách.   

Ročné náklady mesta na opatrovateľskú  službu v     roku 2013 boli   :
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1. Osobné náklady na opatrovateľskú službu:
- mzdy, odvody a stravné pre opatrovateľov :  95.725,59 € 
2. Prevádzkové náklady za  opatrovateľskú službu: 
-  mzdy,  odvody  a stravné  pre  referenta  opatrovateľskej  služby,  personalistku  a mzdovú 
referentku:  22.778,03 € 
- náklady na kanceláriu referenta opatr. služby (údržba, telefón, materiál, energie..) :  996,09 €
Ekonomicky oprávnené náklady na domácu opatrovateľskú službu:
Celkové  náklady  na  opatrovateľskú  službu  boli  v roku  2013  vo  výške  119.499,71  €  z toho: 
príjem od občanov : 13.761,80 €
z rozpočtu mesta: 105.737.91 € 
Priemerný počet opatrovaných osôb v roku 2013 : 32
Náklady na 1 hod.  opatrovateľskej služby po odpočítaní príjmov  1,64 €.

Uznesenie č. 1/02/2014: Komisia súhlasí so zapracovanými zmenami a odporúča schváliť zmeny 
a doplnenie  VZN  mesta  Rožňava  o určení  postupu  a podmienok  pri  poskytovaní  sociálnych  
služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava podľa predloženého návrhu. 

K     bodu č.2:   VZN mesta Rožňava o     nakladaní s     finančnými prostriedkami v     sociálnej   
oblasti – návrh na zmeny a     doplnenia  
Z dôvodu zrušenia zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a jeho nahradenia  novým 
zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi  ako aj ďalších legislatívnych zmien boli 
navrhnuté zmeny vo  Všeobecne záväznom nariadení mesta Rožňava o nakladaní s finančnými 
prostriedkami v sociálnej pomoci.

Uznesenie č. 2/02/2014: Komisia súhlasí so zapracovanými zmenami a odporúča schváliť zmeny 
a doplnenie  VZN  mesta  Rožňava  o nakladaní  s finančnými  prostriedkami  v sociálnej  oblasti  
podľa predloženého návrhu. 

K     bodu č.3:   VZN, ktorým sa určujú podmienky      pri poskytovaní finančných príspevkov na   
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - návrh
Uznesením  Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 88/2006 zo dňa 6. 7. 2006 bolo schválené 
Všeobecne  záväzné  nariadenie,  ktorým  sa  upravujú  podmienky  a  spôsob  realizácie  opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru.
Z dôvodu potreby aktualizácie pôvodného VZN predkladáme návrh nového  VZN,  ktorým sa 
určujú  podmienky  pri  poskytovaní  finančných  príspevkov  na  vykonávanie  opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 
VZN upravuje podmienky poskytovania  finančných príspevkov mestom  Rožňava,  ktoré sú 
určené  na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, príspevku na dopravu, príspevku na 
tvorbu úspor a príspevku v súlade so zákonom č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a 
sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Mesačná výška finančného príspevku  na tvorbu úspor  na  jedno dieťa umiestnené v detskom 
domove na rok 2014 je vo výške 96,06 €. Táto suma  sa mení každý rok v zmysle §89 ods. 3 
zákona, preto nie je vo VZN uvedená.
V rozpočte  mesta  na rok 2014 sú vyčlenené finančné  prostriedky  na vykonávanie  opatrení 
v zmysle zákona  vo výške 6 840 €.  
Od  roku  2009  neboli  použité  finančné  prostriedky  na  realizáciu  opatrení  v zmysle  zákona, 
napriek  tomu sa každoročne vyčleňujú  finančné prostriedky,  aby mesto malo  splnenú jednu 
z podmienok, ktorú ukladá zákon.
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Uznesenie č. 3/02/2014: Komisia súhlasí so zapracovanými zmenami a odporúča schváliť VZN, 
ktorým sa určujú podmienky pri  poskytovaní  finančných príspevkov na vykonávanie  opatrení  
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa predloženého návrhu. 

K     bodu č.4: VZN mesta Rožňava o     podmienkach prideľovania bytov a     nakladaní s     bytovým   
fondom mesta – návrh na zmeny a     doplnky  
Komisia  sociálna,  zdravotná  a bytová  Mestského  zastupiteľstva  v Rožňave  dňa  10.2.2014 
odporučila  pripraviť  konkrétny  návrh  na  zmeny  všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta, 
týkajúceho sa prideľovania bytov, nakoľko v poslednom období zaznamenávame menší záujem 
žiadateľov  o pridelenie  bytu  Družba  a viac  žiadateľov  z poradovníka  vyraďujeme,  ako 
zaraďujeme. 
Návrh bol pripravený a zmeny sa týkajú nasledovných ustanovení: 
§ 4 Spoločné kritéria pre zamietnutie žiadosti 
V     ods. 2 je doplnená   výnimka pri posudzovaní záväzkov voči mestu, a to záväzkov na nájomnom 
a úhradách za plnenia poskytované s užívaním bytu, ktoré si vie mesto kompenzovať z finančnej 
zábezpeky. 
Odôvodnenie: V prípade, že nájomca bytu, na ktorý sa vzťahuje úhrada finančnej zábezpeky, sa 
ocitne  v zlej  sociálnej  situácii  a žiada iný typ bytu (finančne menej  náročný),  môže si  podať 
žiadosť, ak jeho nedoplatky nepresiahnu výšku uhradenej finančnej zábezpeky. 
§ 5 Zostavovanie poradovníka a evidencia žiadosti 
V     ods. 6 písm. d) je doplnený   dôvod vyradenia, a to aj v prípade, ak sa počas evidencie zistí, že 
žiadateľ má nedoplatky na nájomnom. 
Odôvodnenie: Žiadateľ je resp. bol nájomcom bytu a v čase podania žiadosti u neho neevidujeme 
záväzky  voči  mestu.  No  vieme,  že  napr.  v krátkom  čase  bude  vyúčtovanie  nákladov  za 
predchádzajúci  rok a žiadateľ  bude mať nedoplatky,  tak ho môžeme upozorniť,  aký následok 
bude mať ich neuhradenie v stanovenej lehote. 
§ 6 Prideľovanie bytov 
V     ods. 1 je doplnený   postup pri prideľovaní bezbariérových bytov, ak v osobitnom poradovníku 
nie je evidovaný žiadny žiadateľ,  a to,  že byt sa ponúka podľa poradovníka na byty Družba. 
V prípade, že žiadateľ odmietne bezbariérový byt, nie je to dôvod na vyradenie jeho žiadosti, 
nakoľko podmienky uzatvorenia a obnovenia nájomnej zmluvy sú odlišné, ak nejde o žiadateľa 
s obmedzenou schopnosťou pohybu.     
Odôvodnenie: Zaznamenávame nízky záujem o bezbariérové byty a aj v súčasnosti evidujeme 2 
výpovede z týchto bytov a žiadneho žiadateľa. 
§ 7 Podmienky zaradenia do poradovníka  
V     ods. 1 písm. b) sú vypustené     potvrdenia o uhradených záväzkoch voči Sociálnej poisťovni, 
zdravotnej poisťovni a daňovému úradu.
V     ods. 1 písm. e) sú zmenené     potvrdenia z originálu alebo overenej kópie na kópie, pravosť 
ktorých potvrdí zamestnanec mesta. 
V     ods. 2 písm. c) sa vypúšťa    podmienka pre zaradenie do poradovníka, ktorá sa týka uhradených 
záväzkov voči Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a daňovému úradu. 
Odôvodnenie:  Väčšina  žiadateľov  je  zamestnaných  a  vybavenie  týchto  dokladov  vyžaduje 
minimálne 2 dni dovolenky. Zároveň doklady v origináli alebo overenej kópii sú pre žiadateľov 
nákladné. Daňový úrad za potvrdenie tiež vyžaduje kolok vo výške 3€ (príkladom môže byť je 
žiadosť rozvedenej žiadateľky s 2 deťmi, ktorú podanie žiadosti vyšlo na 15,50 €). 
§ 8 Kritéria pre zostavenie poradovníka  
V     ods.  1  písm.  je  vypustená   podmienka  dĺžky  trvalého  pobytu,  pracovného  pomeru  alebo 
podnikania na území mesta 1 rok. 
V     ods.  2  sú  doplnené   kritéria  pre  zostavenie  osobitného  poradovníka  na  bezbariérové  byty. 
Týkajú  sa rozlíšenia  nielen  podľa  postihnutia,  ale  aj  podľa trvalého pobytu na  území  mesta. 
Obyvatelia mesta sú touto zmenou uprednostnení. 
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Odôvodnenie:  Nakoľko  zaznamenávame  menší  počet  žiadateľov  a to  aj  napriek  tomu,  že 
potenciálnych žiadateľov sa informuje viac, no po zhodnotení, že veľa bodov nezískajú, žiadosť 
si nepodajú. Na druhej strane sa zvýšil počet výpovedí z nájmu (v roku 2012 sme evidovali 23 
výpovedí, v roku 2013 – 22 výpovedí a za 1. Q 2014 evidujeme 18 výpovedí). 
§ 19 Účel a výška finančnej zábezpeky   
V     ods. 5 je znížená   výška finančnej zábezpeky zo 6 mesiacov na 4 mesiace, v prípade, že ide 
o občana ťažko zdravotne postihnutého na 3 mesiace a v prípade, že ide o občana s postihnutím 
podľa prílohy zákona č. 443/2010 a žiada bezbariérový byt na 2 mesiace. 
Odôvodnenie: Dôvodom nízkeho záujmu je aj tá skutočnosť, že ekonomická situácia žiadateľov 
nie je priaznivá a často stiahnu žiadosť z dôvodu, že nemajú prostriedky na úhradu finančnej 
zábezpeky. Zvlášť u žiadateľov so zdravtným postihnutím sme zaznamenali problémy s úhradou 
finančnej zábezpeky. 

Uznesenie č. 4/02/2014: Komisia súhlasí so zapracovanými zmenami a odporúča schváliť zmeny 
a doplnenie  VZN  mesta  Rožňava   o podmienkach  prideľovania  bytov  a nakladaní  s bytovým 
fondom mesta podľa predloženého návrhu. 

K     bodu č.5: Sociálna agenda – žiadosti o     sociálnu pomoc  

956/2014 – J.K. 
Na základe odporúčania členov komisie  prostredníctvom e-mailu (zo 7 členov boli 6 členovia za 
návrh odboru) bolo vydané rozhodnutie o zamietnutí žiadosti. 

Uznesenie č. 5/02/2014: Komisia dodatočne potvrdzuje svoje odporúčanie o neposkytnutí 
jednorazovej dávky. 

K     bodu č.6: Bytová agenda (stav za február – marec 2014)  

A. Malometrážne byty 

1. Voľné byty, resp. byty, ktorých uvoľnenie sa rieši - žiadne
 

2. Žiadosti o pridelenie malometrážneho bytu 

3. Vyradené žiadosti z poradovníka   - žiadne 

4. Aktuálny poradovník k 31.3.2014 
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spis došlo meno priezvisko riešenie poznámka
771 11.2.2014 Ján Č. do poradovníka 40 bodov, dátum 11.2.2014

1193 3.3.2014 Aladár P. výzva na doplnenie

1300 7.3.2014 Mária B. do poradovníka 50 bodov, dátum 10.3.2014

1320 10.3.2014 Rozália K. do poradovníka 40 bodov, dátum 10.3.2014

1652 28.3.2014 Anna P. zamietnutá §4 ods. 2 VZN



Uznesenie č. 6/02/2014: Komisia berie na vedomie informáciu týkajúcu sa malometrážnych 
bytov, a to o voľných bytoch, doručených žiadostiach, riešení žiadostí a vyradených žiadostiach 
z poradovníka. Zároveň súhlasí s aktuálnym poradovníkom.

B. Byty s nižším štandardom 

1. Voľné byty, resp. byty, ktorých uvoľnenie sa rieši – žiadne 

2. Žiadosti o pridelenie bytu s nižším štandardom

3.

Vyradené žiadosti z poradovníka   
 Štefan K. – neaktualizoval si žiadosť po 12 mesiacoch (v evidencii do 20.2.2014)   

 
4. Poradovník k 31.3.2014

p.č. meno body dátum 
podania

1. Mária K. 40 3.6.2013
2. Tomáš R. 25 14.1.2014
3. Imrich Ž. 20 8.11.2013
4. Júlia B. 15 3.2.2014
5. Magdaléna F. 10 28.8.2013
6. Erika B. 0 20.9.2013

Uznesenie č. 7/02/2014: Komisia berie na vedomie informáciu týkajúcu sa bytov s nižším 
štandardom, a to o voľných bytoch, doručených žiadostiach a riešení žiadostí. Zároveň súhlasí 
s aktuálnym poradovníkom.

C. Byty Šafárikova 101 

1. Uvoľnené byty, resp. byty, ktorých uvoľnenie sa rieši – žiadne 

 
2. Žiadosti o pridelenie bytu 
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por meno body dátum 
podania

poznámka

1. Alžbeta H. 50 24.10.2013
2. Mária B. 50 10. 3. 2014
3. Ján Č. 40 11.2.2014 len na 4.posch.
4. Rozália K. 40 10. 3. 2014 len na 4. posch.
5. Jolana K. 30 9.8.2013 výmena zo 4. posch. len do 3.posch. 
6. Tibor K. 20 17.12.2012 len na 4. posch.
7. Viera B. 20 24.9.2013 len na 4. posch.

spis došlo meno priezvisko riešenie poznámka
599 3. 2. 2014 Júlia B. do poradovníka 15 bodov

1116 26. 2. 2014 Jozef L. výzva na doplnenie

1193 3. 3. 2014 Aladár P. výzva na doplnenie

1651 28. 3. 2014 Anna P. zamietnuté §4 ods. 2 VZN

1673 31. 3. 2014 Ingrida K. výzva na doplnenie

spis došlo meno priezvisko riešenie poznámka
1124 26. 2. 2014 Eva B. do poradovníka 5 bodov, dátum 26.2.2014

1538 20. 3. 2014 Tomáš R. výzva na doplnenie 



3. Vyradené žiadosti – žiadne 

4. Poradovník k 31.3.2014

Uznesenie č. 8/02/2014: Komisia berie na vedomie informáciu týkajúcu sa bytov Šafárikova 101, 
a to o voľných bytoch, doručených žiadostiach a riešení žiadostí. Zároveň súhlasí s aktuálnym 
poradovníkom.

D. Nájomné byty Družba, Nadabula 

Uvoľnené byty, resp. byty, ktorých uvoľnenie sa rieši 
uvoľnený byt pridelený dňa
2-izbový, Družba IV. BEZBARIÉROVÝ Eunika K. 28.2.2014
1-izbový, Družba VII. BEZBARIÉROVÝ Viera G. 3.3.2014
2-izbový, Družba IV., 1. poschodie Zuzana T. 20.3.2014
3-izbový, Družba I., 3. poschodie  Ivica P. 21.2.2014
3-izbový, Družba II., 3. poschodie Boris G. 27.2.2014
2-izbový, Družba V., 3. poschodie Attila L. 12.2.2014
1-izbový, Družba V., 3. poschodie Ivana N. 14.2.2014
1-izbový Družba V., 1. poschodie Silvia E. 17.3.2014
2-izbový, Družba VI. BEZBARIÉROVÝ
(po Tomášikovej – pridelený 3-izbový)

Imrich Ž. zábezpeku

1-izbový Družba IV., 3. poschodie Oľga B. príjem za rok 
2013

2-izbový, Družba I. BEZBARIÉROVÝ ZVEREJNENÝ OZNAM 
na stránke mesta o voľnom byte

1-izbový, Družba III. BEZBARIÉROVÝ ZVEREJNENÝ OZNAM 
na stránke mesta o voľnom byte

3-izbový Družba II., 3. poschodie 
2-izbový Družba VII., podkrovie  
2-izbový Družba IV., 1. poschodie
1-izbový Družba II., podkrovie 
2-izbový Družba III., 1. poschodie

Žiadosti o pridelenie nájomného bytu  
spis došlo meno priezvisko izb riešenie body evid od poznámka

603 3. 2. 2014 Silvia E. 1 do poradovníka 10 3. 2. 2014

624 4. 2. 2014 Marcel G. 3 do poradovníka 16 4. 2. 2014

704 6. 2. 2014 Mária M. 1 zamietnutá podľa § 4 ods. 3

957 19. 2. 2014 Martin S. 3 do poradovníka 10 19. 2. 2014

976 20. 2. 2014 Zuzana T. 2-3 do poradovníka 16 20. 2. 2014

1390 12. 3. 2014 Mário B. 2-3 do poradovníka 1 12. 3. 2014
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p.č. meno body dátum 
podania

poznámka

1. Michaela V. 5 14.8.2013 2-izbový 
2. Lucia N. 5 30.8.2013 2-izbový 
3. Gabriel K. 5 1.10.2013 1-2 izbový 
4. Ján T. 5 19.11.2013 1-izbový 
5. Eva B. 5 26.2.2014 2-izbový 



1549 20. 3. 2014 Anita V. 2 do poradovníka 16 20. 3. 2014

1575 21. 3. 2014 Erika H. 2-3 do poradovníka 16 21. 3. 2014

1618 25. 3. 2014 Beáta M. 2 do poradovníka 16 25.3.2014

1619 25. 3. 2014 Ladislav Š. 1-2 do poradovníka 10 26.3.2014

1623 26. 3. 2014 Peter M. 2-3 výzva 16

1630 26. 3. 2014 Anna G. 1 výzva 0

1643 28. 3. 2014 Slávka B. 3 do poradovníka 16 28.3.2014

1646 28. 3. 2014 Eva J. 1 do poradovníka 10 28. 3. 2014

1672 31.3.2014 Angela U. 2-3 do poradovníka 1 31.3.2014

Vyradené žiadosti z poradovníka  

Poradovník k 31.3.2014
3-izbové byty Družba

p.č. Meno Priezvisko body dátum podania v evidencii do:
1 Marcel G. 16 4. 2. 2014 4. 2. 2015

2 Zuzana T. 16 20. 2. 2014 20. 2. 2015

3 Erika H. 16 21. 3. 2014 21. 3. 2015

4 Slávka B. 16 28. 3. 2014 28. 3. 2015

5 Martin S. 10 19. 2. 2014 19. 2. 2015

6 Robert R. 1 30. 4. 2012 29. 4. 2014

7 Tímea Š. 1 21. 12. 2012 21. 12. 2014

8 Mário B. 1 12. 3. 2014 12. 3. 2015

9 Angela U. 1 31. 3. 2014 31. 3. 2015

2-izbové byty Družba
p.č. Meno Priezvisko body dátum podania v evidencii do:

1 Anita V. 16 20. 3. 2014 20. 3. 2015

2 Erika H. 16 21. 3. 2014 21. 3. 2015

3 Beáta M. 16 25. 3. 2014 25. 3. 2015

4 Ladislav Š. 10 26. 3. 2014 26. 3. 2015

5 Robert R. 1 30. 4. 2012 29. 4. 2014

6 Tímea Š. 1 21. 12. 2012 21. 12. 2014

7 Mário B. 1 12. 3. 2014 12. 3. 2015
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žiadateľ dôvod vyradenia dátum vyradenia
Ivica P. Pridelený 3-izbový byt 21.2.2014
Attila L. Pridelený 2-izbový byt 12.2.2014
Ivana N. Pridelený 1-izbový byt 14.2.2014
Liana R. § 5 ods. 6, písm. f) VZN 14.2.2014
Ivan B. § 5 ods. 6, písm. b), f) VZN 28.2.2014
Boris G. Pridelený 3-izbový byt 27.2.2014
Viera G. Pridelený 1-izb. bezbariérový byt 3.3.2014
Eunika K. Pridelený 2-izb. bezbariérový byt 28.2.2014
Miloš K. odmietol pridelený byt 19.3.2014
Zuzana T. Pridelený 2-izb. byt. Ostáva na 3-izb. 20.3.2014 
Silvia E. Pridelený 1-izbový byt 17.3.2014 
Imrich Ž. pridelený 2-izbový bezbariérový byt zábezpeku do 20.4.14
Oľga B. pridelený 1-izbový byt na nižšom posch. príjem za 2013
Eva Z. výpoveď z nájmu (vyriešila si byt.otáz.) 31.3.2014



8 Angela U. 1 31. 3. 2014 31. 3. 2015

9 Adrián K. 0 5. 8. 2011 8. 4. 2014

1-izbové byty Družba
P.č Meno Priezvisko body dátum podania v evidencii do:

1 Ladislav Š. 10 26. 3. 2014 26. 3. 2015

2 Eva J. 10 28. 3. 2014 28. 3. 2015

2-izbové byty Nadabula
p.č. Meno Priezvisko body Dátum podania V evidencii do:

1. Tibor R. 9 9. 10. 2013 9. 10. 2014

bezbariérové byty Družba
p.č. Meno Priezvisko postihnutie Byt Dátum podania V evidencii do:

Uznesenie č. 9/02/2014: Komisia berie na vedomie informáciu týkajúcu sa nájomných bytov 
Družba a Nadabula, a to o voľných bytoch, doručených žiadostiach, riešení žiadostí 
a vyradených žiadostiach z poradovníka. Zároveň súhlasí s aktuálnym poradovníkom.

K     bodu č.7: Plnenie uznesení   
Uznesenia komisie z 10.2.2014 boli plnené v súlade s prijatými uzneseniami. Členovia komisie 
boli informovaní o riešení uznesenia č. 5/02/2014. Predseda komisie informoval o zistených 
skutočnostiach k uzneseniu č. 6/02/2014 a potvrdil stanovisko odboru k danej problematike 
(sociálny obchod). 

Uznesenie č. 10/02/2014: Komisia berie plnenie uznesení na vedomie s tým, že k uzneseniu 
č.14/02/2014 (týkajúceho sa domovníctva na Krátkej 30) žiada predložiť konkrétny návrh.  

K     bodu č.8: Rôzne a     diskusia   

a)  Na otázku členov komisie ohľadom stavu na Zlatej 10 bola podaná informácia o tom, že 
v súčasnosti byty obýva ešte 9 rodín. Všetci nájomníci, ktorí si podali žiadosť o pridelenie 
bytu a spĺňali podmienky (najmä uhradené záväzky voči mestu), boli kladne riešení a boli 
im pridelené byty na základe ich žiadosti (ide o 3 nájomníkov). 

b) Na  dotaz  p.  Šeďovej,  ohľadom riešenia  bývania  formou  kontajnerov,  vedúca  odboru 
uviedla, že odbor sa zaoberal aj touto možnosťou. Monitorujú sa výzvy na výstavbu bytov 
s nižším štandardom a v prípade, že bude výhodná pre mesto, budeme sa snažiť zapojiť sa 
do nej.  

c) Na otázku p. Keménya, či má mesto spätnú väzbu ohľadom povinnosť odpracovať 32 
hodín za dávku v hmotnej núdzi, vedúca odboru informovala, že zákon bude platiť od 
1.7.2014 a v súčasnosti ÚPSVaR pripravuje všetko potrebné na aplikáciu zákona (výber 
koordinátorov). Zároveň uviedla, že uvedená problematika je riešená aj na Ústavnom súde 
SR.       

Záver  
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie. Ďalšie zasadanie komisie 
sa uskutoční podľa harmonogramu v mesiaci jún 2014 (9.6.2014) v prípade, že nebudú materiály, 
ktoré bude nevyhnutné prerokovať. 
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Mgr.  Dionýz Kemény  
                                                                                                               predseda komisie
Zapísala: Mgr. Ľudmila Černická 
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