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

zo dňa 10.4.2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny    

Predseda komisie otvoril rokovanie komisie. Privítal prítomných členov a predložil program 
rokovania: 

Program predkladateľ 

1.
Informácia o možnosti využitia participatívneho rozpočtu 
v meste Rožňava 

Ing. Klára Leskovjanská 

2. VZN o poskytovaní elektronických služieb – návrh  Mgr. Juraj Halyák 
3. Žiadosti o sociálnu pomoc (informácia o hlasovaní per rollam) Bc. Norbert Borošš 
4. Žiadosť Únie žien Slovenska o priestory v Dennom centre RV Ing. Katarína Valková 
5. Bytová agenda  - informácie v zmysle VZN Mgr. Ľudmila Černická
6. Plnenie uznesení komisie zo 6.2.2017 Mgr. Ľudmila Černická
7. Rôzne a diskusia

Záver

Hlasovanie za program rokovania: 
Za:  Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, 

Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Monika Šeďová 
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

bod č. 1  Informácia o možnosti využitia participatívneho rozpočtu v meste Rožňava

Materiál  predložila  Ing.  Leskovjanská.  Participatívny  rozpočet  (PR) je  demokratický 
nástroj,  ktorý  umožňuje  občanom  priamo  sa  zapojiť  do  rozhodovacieho  procesu  o 
prerozdeľovaní financií  z rozpočtu mesta.  Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka 
verejného  rozpočtu  a  politiky  a  zároveň  prijímať  relevantné  rozhodnutia.  Obyvatelia 
samosprávy  sa  tak  môžu  aktívne  angažovať  v  plánovaní,  vytváraní,  realizácií  a kontrole 
verejných  služieb  a fungovania  samosprávy.  Mesto  v rozpočte  vyčlení  určitú  sumu  na 
realizáciu tejto úlohy. To znamená, že túto sumu venuje samospráva svojim občanom, aby ju 
použili na vytvorenie niečoho, čo v našom meste chýba, alebo čo treba zlepšiť. Mesto môže 
vyzvať  občanov  na  predloženie  nápadov,  zámerov,  projektov,  ktoré  by  mali  prispieť 
k zvýšeniu  kvality  života  občanov  v meste.  Je  to  možné  realizovať  aj  formou  verejných 
stretnutí  s občanmi  mesta.  Pre  každý rok  sa  môžu  sa  určiť   tzv.  tematické  participatívne 
okruhy ako napr.  verejný  priestor,  zeleň,  deti,  seniori  ....  určiť  príslušnú  komisiu,  ktorá 
z nápadov a podnetov vytvorí reálne projekty. Alebo  môžu predkladať priamo projekty.  Za 
pripravené projekty potom môžu občania  mesta hlasovať.  Podmienky a forma hlasovania 
budú  dopredu   odsúhlasené.  Víťazné  projekty  realizujú  samotní  participanti  na  čele  s 
koordinátormi  a  s  pomocou  mesta  (napríklad  pri  verejnom  obstarávaní,  povoleniach  a 
ďalších).  Samotná  realizácia  podlieha  sezónnosti  (napríklad  vysádzanie  stromov v  danom 
ročnom období), ale aj času, ktorý je potrebný či už na vybavenie povolenia alebo verejného 
obstarávania.  Finálny termín,  kedy sa však začnú realizovať  jednotlivé  projekty  závisí  na 
angažovanosti participantov a koordinátorov projektov, ktorí sú za svoje projekty zodpovední. 



Na  konci  realizácie  všetkých  projektov  dochádza  k  vyhodnoteniu  všetkých  projektov 
participatívneho rozpočtu. 

Diskusia: 
P. Šeďová: podporuje myšlienku. Aj strategické dokumenty mesta sa môžu oprieť o projekty 
a návrhy obyvateľov mesta. 
P. Leskovjanská: prípadné návrhy môžu členovia komisie zasielať elektronicky. 

Uznesenie
č. 1/04/2017: Komisia berie informáciu na vedomie a odporúča mestu ďalej 
pripravovať túto formu participácie. 

Hlasovanie

Za:      Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH,   
            Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Monika Šeďová
Proti:            0
Zdržal sa:     0
Nehlasoval:  0

bod č. 2  VZN o poskytovaní elektronických služieb – návrh 

Materiál predložil Mgr. Halyák. 
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 

moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších 
predpisov sa vzťahuje na  výkon verejnej moci elektronicky v rozsahu právomoci orgánu 
verejnej  moci  podľa  osobitných  predpisov.  Preto  je  potrebné  schváliť  všeobecne  záväzné 
nariadenie,  ktoré  umožní  poskytovanie  elektronických  služieb  mestom  Rožňava  a 
zosumarizuje  nové možnosti  elektronickej  komunikácie  medzi  mestom a jeho obyvateľmi 
(ako aj  ďalšími  oprávnenými  subjektmi),  ktoré  vyplynú zo  sprístupnených elektronických 
služieb.

Návrh VZN vytvára  reálne  predpoklady pre spôsob výkonu verejnej  moci  mestom 
Rožňava elektronickou formou. V zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o e-Governmente má 
zabezpečiť  orgán  verejnej  moci  vytvorenie  a  prevádzku  prístupových  miest,  spoločných 
modulov a agendových systémov. 

Prístupovým miestom pre  výkon verejnej  moci  sú podľa  § 5 ods.  1  zákona o e-
Governmente  okrem  iných  Ústredný  portál  verejnej  správy  (www.slovensko.sk) 
a špecializované  portály.  Mesto  Rožňava  zriaďuje  špecializovaný  portál 
http://egov.roznava.sk,  prostredníctvom  ktorého  bude  možné  vykonávať  elektronickú 
komunikáciu.

Podľa § 4 ods.  5 zákona o e-Governmente orgány verejnej moci zabezpečujú,  aby 
prístupové  miesta,  spoločné  moduly  a  agendové  systémy  v  ich  správe  boli  vybudované 
spôsobom, ktorý umožní výkon verejnej moci elektronicky - elektronickými prostriedkami 
v celom rozsahu a v každom štádiu bez toho, aby bol potrebný akýkoľvek osobný kontakt 
alebo listinný kontakt medzi orgánom verejnej moci a osobou, ktorej sa výkon verejnej moci 
elektronicky  týka,  vrátane  zabezpečenia  ich  prístupnosti  pre  osoby  so  zdravotným 
postihnutím.

So  zreteľom  na  podporu  elektronickej  komunikácie  sa  rozširujú  možnosti 
uskutočnenia  podania,  ktoré  sa  doteraz  mohlo  realizovať  len  v  písomnej  forme;  to  bude 
možné  od  1.  júla  2017  uskutočniť  aj  elektronickými  prostriedkami  (spravidla 
prostredníctvom príslušnej elektronickej služby). V prípade právnických osôb bude po 1. 7. 
2017 možné urobiť podanie len elektronickými prostriedkami.



Uznesenie
č. 2/04/2017: Komisia odporúča schváliť VZN o poskytovaní elektronických služieb 
podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie

Za:      Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH,   
            Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Monika Šeďová 
Proti:            0 
Zdržal sa:     0
Nehlasoval:  0

bod č. 3 Žiadosti o sociálnu pomoc (informácia o hlasovaní per rollam)

Dňa 7.2.2017 si p. M.Č. podala žiadosť o jednorazovú dávku na „nákup ošatenia, pomôcok do 
školy, odev na prax do školy, pokazené vykurovacie telesá (gamatky)“.  Žiadateľka obýva 3-
izbový byt vo vlastníctve spolu s plnoletým, nezaopatreným synom. Je poberateľkou dávky 
v hmotnej núdzi. Záväzky voči mestu neevidujeme. Žiadateľka nepredložila žiadne doklady 
ohľadom  mimoriadnych  výdavkov.  Bola  jej  ponúknutá  možnosť  získať  použité  šatstvo 
prostredníctvom pravidelnej Burzy, ktorú odbor (resp. mesto) organizuje na Krátkej č.30 a 
prostredníctvom charity.  V súlade s platným VZN (o nakladaní  s fin.  prostriedkami  v soc. 
oblasti  §  4,  ods.2)  odbor  neodporúča  poskytnutie  jednorazovej  finančnej  dávky,   resp. 
nevyhnutnej okamžitej pomoci v náhlej núdzi.

Uznesenie Komisia neodporúča poskytnutie jednorazovej dávky. 

Hlasovanie 
per rollam 
od 24.2.-
2.3.2017

Za:      Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Mgr. Monika Šeďová,  
            Bc. Zuzana Grecmacherová, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon
Proti:            0 
Zdržal sa:     0
Nehlasoval:  PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH

Dňa  17.2.2017  si  M.J.  podala  žiadosť  o jednorazovú  dávku  na  náklady  spojené 
s trojmesačným rekvalifikačným kurzom v Prahe a to nákup ošatenia a hygienických potrieb. 
Žiadateľka  obýva  garsónku.  Je  poberateľkou  invalidného  dôchodku.  Záväzky  voči  mestu 
evidujeme (na poplatku za KO a vyúčtovanie služieb za obecný byt). Žiadateľka nepredložila 
žiadne doklady ohľadom mimoriadnych výdavkoch. Bola jej  ponúknutá možnosť získania 
použitého šatstva prostredníctvom pravidelnej Burzy, ktorú odbor (resp. mesto) organizuje na 
Krátkej  č.30   a prostredníctvom  charity.  V súlade  s platným  VZN  (o nakladaní  s fin. 
prostriedkami v soc. oblasti §6, ods.3) odbor neodporúča poskytnutie jednorazovej finančnej 
dávky,  resp. nevyhnutnej okamžitej pomoci v náhlej núdzi.

Uznesenie Komisia neodporúča poskytnutie jednorazovej dávky. 

Hlasovanie 
per rollam 
od 24.2.-
2.3.2017

Za:      Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Mgr. Monika Šeďová,  
            Bc. Zuzana Grecmacherová, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon
Proti:            0 
Zdržal sa:     0
Nehlasoval:  PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH



bod č. 4 Žiadosti Únie žien Slovenska o priestory v Dennom centre Rožňava 

Základná  organizácia  Únie  žien  Slovenska  požiadala  o poskytnutie  priestorov 
v Dennom  centre  Rožňava  pre  svoju  činnosť.  Žiadosť  odôvodňujú  nasledovne:  Našimi 
členkami sú predovšetkým ženy v dôchodkovom veku /87 %/, ktoré sa podieľajú na činnosti 
ZO.  Spolupracujeme   s  Denným centrom -  Klubom dôchodcov  v  Rožňave  vo  viacerých 
aktivitách ako napríklad inštalovanie výstav, osláv MDŽ, prednáškovej činnosti a pod. Ďalej 
s  mestom  Rožňava,  GKPD  v  Rožňave,  soc.   zariadením  Barborka,  Domom  Humanity, 
základnými  školami.   Kancelária  v  budove  denného  centra  je  využívaná  v  určité  dni 
viacerými organizáciami  a to každá v iný deň v týždni. V jeden deň a to vo štvrtok táto 
miestnosť nie je využívaná nikým. Preto by sme chceli toto voľné popoludnie využívať pre 
našu činnosť.  Ide najmä  o zasadnutia výboru, prípravu rôznych akcií, rokovania o spolupráci 
s inštitúciami v meste a pod.   

V zmysle  Internej  smernice  mesta  –  Prevádzkový  poriadok  Denného  centra  môžu 
priestory  denného  centra  na  základe  písomnej  požiadavky  využívať  aj  iné  organizácie, 
ktorých  činnosť  je  podobná  činnosti  denného  centra  po  schválení  v komisii  sociálnej, 
zdravotnej  a bytovej  MZ v Rožňave.   V súčasnosti  na  svoju  činnosť  využívajú  kartársku 
miestnosť  :   ZO  Jednoty  dôchodcov  Slovenska  v Rožňave,  ZO  Únie  nevidiacich 
a slabozrakých  Slovenska  v Rožňave,  ZO  Zväzu  postihnutých  civilizačnými  chorobami 
v Rožňave  (schválené  uznesením  komisie  13/12/2012  zo  dňa  5.12.2012  a potvrdené 
uznesením č. 20/01/2013 zo dňa 21.1.2013).  

Diskusia: 
P. Šeďová: ide o malé organizácie a bolo by dobré, ak by sa dohodli. 
P.  Valková:  priblížila  vyjadrenie  členov  denného  centra.  Priestory  sú  stiesnené  a každý 
štvrtok majú pravidelné akcie. 
P. Kemény: odporučil  stanoviť termín pre Úniu žien prihliadajúc na priestorové možnosti 
a akcie centra.   

Uznesenie
č. 3/04/2017: Komisia odporúča stanoviť termín využívania priestorov Denného 
centra v Rožňave Úniou žien Slovenska a podmienky využívania prihliadajúc na 
priestorové možnosti.

Hlasovanie

Za:      Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH,   
            Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Monika Šeďová
Proti:            0 
Zdržal sa:     0
Nehlasoval:  0

bod č. 5 Bytová agenda 

a) Informácia v zmysle VZN (príloha č. 1): o doručených žiadostiach a stave ich vybavenia, 
o voľných bytoch a výpovediach z nájmu, o pridelených bytoch a o vyradených žiadostiach. 

Diskusia: Valková: informovala o rokovaní o využívaní  malometrážnych bytov na sociálne 
účely  v rámci  riešenia  deinštitucionalizácie  sociálnych služieb  v meste.  V prípade  súhlasu 
zriaďovateľa zariadenia sociálnych služieb, bude konkrétny návrh predložený na najbližšie 
zasadanie komisie. 



Uznesenie

č. 4/04/2017: Komisia súhlasí s postupom pri riešení nových žiadostí o byt, 
prideľovaní voľných bytov v zmysle poradovníka a vyradených žiadostiach. 

Zároveň odporúča zaoberať sa koncepciou využitia malometrážnych bytov 
a predložiť ju  na septembrové zasadnutie komisie  

Hlasovanie

Za:      Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH,   
            Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Monika Šeďová
Proti:            0 
Zdržal sa:     0
Nehlasoval:  0

b) Žiadosť o udelenie súhlasu so vzájomnou výmenou bytov

Tímea Š., nájomníčka 2-izbového bytu, Ul. dúhová č. 3 a René R., nájomca 3-izbového bytu, 
Ul.  dúhová  č.  3   sa  dohodli  na  vzájomnej  výmene  bytov.  V zmysle  VZN  sú  splnené 
podmienky udelenia súhlasu. 

Uznesenie
č.  5/04/2017:  Komisia  odporúča  udeliť  súhlas  so  vzájomnou  výmenou  bytov  
nájomníkom Tímei Š. a Renému R..  

Hlasovanie

Za:      Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH,   
            Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Monika Šeďová
Proti:            0 
Zdržal sa:     0
Nehlasoval:  0

c) Informácia o riešení „námietky“ na zamietnutie žiadosti o pridelenie bytu   

Dňa 28.2.2017 si p. Terézia R. aktualizovala žiadosť o pridelenie malometrážneho bytu. Bolo 
jej oznámené, že aktualizácia žiadosti je bezpredmetná, nakoľko jej žiadosť nie je v evidencii 
(bola  vyradená  v júni  2016 v zmysle  VZN o čom bola  žiadateľka  písomne informovaná). 
Zároveň  jej  bolo  oznámené,  že  na  základe  predložených  dokladov  dňa  1.3.2017  nespĺňa 
podmienky zaradenia žiadosti do poradovníka, ak by si opätovne podala novú žiadosť. Dňa 
16.3.2017  p.  Terézia  R.  podala  žiadosť  o znovu  posúdenie  žiadosti  o pridelenie 
malometrážneho bytu, nakoľko dôvod zamietnutia žiadosti je nedostatočný. Opakovane bolo 
vysvetlené, že žiadosť nebola zamietnutá, nakoľko nebola podaná. 

Uznesenie
č. 6/04/2017: Komisia berie informáciu na vedomie. 

Hlasovanie

Za:      Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH,   
            Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Monika Šeďová
Proti:            0 
Zdržal sa:     0
Nehlasoval:  0



bod č.6 Plnenie uznesení  

Uznesenia zo 6.2.2017 boli plnené v súlade s odporúčaním komisie   

Komisia konštatuje, že uznesenia boli plnené v súlade s odporúčaním komisie.

bod č.7 Rôzne a diskusia     

P. Šeďová: K pružnému rokovaniu komisie prispeli aj prehľadne pripravené materiály, za čo 
patrí pochvala zamestnancom odboru. K tomuto názoru sa pridal aj p. Kemény. 

Záver  
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie. Najbližšie zasadanie 
by sa malo uskutočniť 12.6.2017.  

 
Mgr.  Dionýz Kemény

                                                                                                                  predseda komisie

Zapísala: Ľudmila Černická 



Príloha č. 1:  Bytová agenda     (stav od 1.2.2017 do 31.3.2017)

A. Doručené žiadost 
došlo meno priezvisko druh bytu riešenie body evid od poznámka

25.1.2017 Marie R. nižší štandard do poradovníka 0 21.2.2017 okrem R.Baňa 
17.2.2017 Martina S. Družba do poradovníka 10 17.2.2017 2-1 izbový
22.2.2017 Marcela Sz. neuvedené predvolaná vysvetlené podmienky

2.3.2017 Diana L. Družba do poradovníka 16 2.3.2017 2 izb. 
9.3.2017 Andrea P. Družba do poradovníka 16 9.3.2017 2 izb. len Družba I.-II.

22.3.2017 Erika J. Družba výzva potvrdenia o záväzkoch 
22.3.2017 Tímea M. Družba do poradovníka 10 22.3.2017 2-1 izb. 
31.3.2017 Slavomíra Ö. Družba do poradovníka 16 31.3.2017 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 L. zomrela 02/2015 nikto v poradovníku
Jovická 58 1-izb/1.posch Anna V. k dcére 09/2015 nikto v poradovníku
Jovická 56 1-izb/2.posch Vlasta D. zomrela 03/2016 nikto v poradovníku
Jovická 58 1-izb/3.posch Alžbeta G. zomrela  02/16 12/2016 Ľubomír T. 17.2.2017
Jovická 60 gars./1.posch Ružena L. zomrela 03/2016 nikto v poradovníku
Jovická 54 gars./1.poch Darina T. k druhovi 12/2016 nikto v poradovníku
Jovická 60 1-izb/1.posch Ľubomír T. do iného vchodu 02/2017 nikto v poradovníku
ostatné byty

typ izb._/posch uvoľnený kým dôvod uvoľnenia byt pridelený odovzdaný 
Družba III. 1-izb/1.posch Patrícia M. výpoveď k 30.1.2017 Monika Cs. 14.3.2017
Družba II. 2-izb/1.posch Štefan K. výpoveď k 31.3.2017 Romana M. 29.3.2017
Družba I. 1-izb/podkrov. Dominika M. výpoveď k 31.3.2017 Valéria P. 29.3.2017
Družba VII. 2-izb/podkrov Beáta M. výpoveď k 3.4.2017 Oto L. zábezpeku
Družba VI. 1-izb/1.posch Július Zs. dobrovoľ. odovzdanie Viera B. 17.3.2017
Druža III. 1-izb/podkrov Monika F. výpoveď k 30.4.17 Róbert K. príjem ! 
Družba IV. 2-izb/bezbar. Romana M. pridelený 2-izb. byt oznam na internete
Družba II. 2-izb/podkrov Viktória Sz. výpoveď k 31.5.2017
C. Vyradené žiadost  
druh bytu Meno žiadateľa dôvod vyradenia dátum vyradenia
Družba Jozef K. odmietol pridelený byt 22.2.2017
Družba (2-izb,ostáva na 3-i) Romana M. pridelený 2-izb. byt 14.2.2017
Družba Beáta M. požiadala o vyradenie 13.2.2017
malometrážny Ľubomír T. pridelený byt 14.2.2017
Družba Kristián G. odmietol pridelený byt 24.2.2017
Družba Valéria P. pridelený byt 24.2.2017
Družba Silvia R. odmietla ponúkaný byt 22.2.2017
Družba Diana L. odmietla ponúkaný byt 23.2.2017
Družba Patrícia M. vyriešila si bytovú otázku 28.2.2017
Družba Mária L.H. požiadala o vyradenie z poradovníka 1.3.2017
Družba Martina S. odmietla ponúkaný byt 13.3.2017
Družba Viera B. pridelený byt 13.3.2017
Družba Monika Cs. pridelený byt 13.3.2017
Družba Ivan B. odmietol ponúkaný byt 17.3.2017
Družba Roman M. nespĺňa podmienky pridelenia (§9 VZN -príjem) 28.3.2017
Družba Oto L. pridelený byt 30.3.2017
Družba Róbert K. ponúknutý 1-izb. byt–predložiť príjem z DÚ 31.3.2017
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