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

zo dňa 9.4.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny    

Predseda komisie otvoril rokovanie komisie. Privítal prítomných členov, vedúcich odborov a 
p.Ľubomíra Takáča, poslanca MZ. Predložil program rokovania. 

Program predkladateľ 
Otvorenie

1.
Žrebovanie poradia v poradovníku (prizvané žiadateľky 
s rovnakým počtom bodov a dátumom podania)

Mgr. Ľudmila Černická

2. VZN o organizácii miestneho referenda – návrh na zmeny Mgr. Juraj Halyák
3. Štatút mesta Rožňava – návrh na zmeny Mgr. Juraj Halyák

4. 
VZN mesta o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej 
oblasti – návrh na zmeny 

Mgr. Juraj Halyák 
Ing. Katarína Valková

5. 
VZN mesta Rožňava o určení postupu a podmienok pri 
poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne 
služby v meste Rožňava – návrh na zmeny

Mgr. Juraj Halyák 
Ing. Katarína Valková

6. 
Monitorovacia správa o plnení Akčného plánu rozvoja mesta 
Rožňava a plnení cieľov Programu rozvoja mesta Rožňava 
za obdobie 2015 – 2017

Ing. Jarmila Jánošíková 

7. Určenie počtu poslancov vo VO1 a VO2 JUDr. Judita Jakobejová
8. Návrh náplne práce komisií MZ JUDr. Judita Jakobejová
9. Správa o činnosti terénnej sociálnej práce  TSP 
10. Bytová agenda   - informácie v zmysle VZN                       Mgr. Ľudmila Černická
11. Plnenie uznesení komisie z 5.2.2018 Mgr. Ľudmila Černická
12. Rôzne a diskusia

Záver

Hlasovanie za program rokovania: 
Za:  5 (Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Henrieta Rusnáková, 

Mgr. Csaba Simon, Mgr. Monika Šeďová)  
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

bod č. 1 Žrebovanie poradia v poradovníku na 2 izbové byty 

Na základe poradovníka žiadateľov k 31.3.2018 na 2 izbové byty je na 1. mieste Lenka Č. – 
žiada byt len v lokalite Družba I.II.  Na 2. mieste sú dve žiadateľky: Jana D. a Janka Dž., ktoré 
majú rovnaký počet bodov: 16 a žiadosť si podali v jeden deň: 29.1.2018. 
Voľný byt:  2-izbový Družba IV. na podkroví (pripravený k odovzdaniu o 2-3 týždne, keďže 
v byte je potrebné doriešiť zapojenie plynomeru a elektromeru). 
V zmysle VZN sa v prípade rovnosti bodov a dátumu podania rozhodne o poradí v poradovníku 
žrebovaním  na  zasadnutí  komisie.  O termíne  žrebovania  boli  obe  žiadateľky  informované 
a zároveň prizvané na zasadanie. 



Na zasadnutí komisie sa zúčastnila len jedna žiadateľka, p. Jana D.. Predsedom komisie bola 
vyzvaná, aby vyžrebovala žiadateľku, ktorá bude v poradovníku na 2. mieste a tejto žiadateľke 
bude  pridelený  voľný  byt  Družba  IV.  (na  1.  mieste  ostáva  žiadateľka,  ktorá  v žiadosti 
špecifikovala lokalitu len Družba I.-II.). Žrebovaním bolo určené poradie v poradovníku na 2-
izbové byty nasledovne: 
2. miesto: Janka Dž. 
3. miesto: Jana D. 

bod č. 2  VZN o organizácii miestneho referenda – návrh na zmeny   

Materiál predložil Mgr. Halyák.  
Dňa 1.  apríla  2018 nadobudla účinnosť  novela zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení,  ktorá  okrem iného  priniesla  aj  malé  zmeny  týkajúce  sa  organizovania  miestneho 
referenda.  Ide  o zavedenie  jednotného  pojmu  „webové  sídlo  obce“  (namiesto  doteraz 
používaných  výrazov  „webová“  alebo  „internetová  stránka  obce“)  a zmenu  týkajúcu  sa 
spôsobov vyhlásenia výsledkov miestneho referenda. 

Ďalej  navrhujeme  zosúladiť  §  2  ods.  2  VZN  s  novelou  zákona  č.  180/2014  Z.  z. 
o podmienkach  výkonu  volebného  práva  a o zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v znení 
neskorších  predpisov,  v zmysle  ktorého  jedinou  prekážkou  výkonu  práva  hlasovať 
v miestnom  referende je  zákonom  ustanovené  obmedzenie  osobnej  slobody  z  dôvodov 
ochrany verejného zdravia.

Podľa § 4 ods.  5 citovaného zákona obec vo veciach  územnej  samosprávy ustanoví 
všeobecne záväzným nariadením aj podrobnosti o organizácii miestneho referenda.

Uznesenie
č. 1/4/2018: Komisia odporúča schváliť zmeny VZN o organizácii miestneho 
referenda podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie

Za:         5 (Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Henrieta Rusnáková, 
           Mgr. Csaba Simon, Mgr. Monika Šeďová)  

Proti:         0
Zdržal sa:    0
Nehlasoval: 0

bod č. 3 Štatút mesta Rožňava – návrh na zmeny  

Materiál predložil Mgr. Halyák.  
Štatút  mesta  Rožňava je  základným normatívno-právnym a organizačným predpisom mesta 
a má povahu všeobecne záväzného nariadenia.

Dňa 1. apríla 2018 nadobudla účinnosť pomerne rozsiahla  novela zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení.  Priniesla predovšetkým tieto zmeny:
1.  Bolo  vypustené  ustanovenie  o     spolupráci  obcí  s  politickými  stranami  a  politickými   
hnutiami,  s  občianskymi  združeniami  a  inými  právnickými  osobami,  ako  aj  s  fyzickými 
osobami pôsobiacimi v obci a nahradené ustanovením o spolupráci obcí s orgánmi štátu.
3. Novela zákona obsahuje nové ustanovenie o postupe v prípade, ak obec dlhodobo, najmenej 
šesť mesiacov nevykonáva svoju pôsobnosť pri prenesenom výkone štátnej správy.
4. Novela obsahuje presnú špecifikáciu oblastí pri výkone územnej samosprávy obce, ktoré 
musia byť upravené všeobecne záväzným nariadením.
5. Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť dobrovoľnú zbierku  a     ustanoviť jej podmienky.  
6.  Ak nastane  stav  nezlučiteľnosti  funkcie  primátora s niektorou  so  zákonom stanovených 
funkcií, zákon dáva primátorovi  lehotu 30 dní na vykonanie právneho úkonu na odstránenie 
nezlučiteľnosti funkcií, inak jeho mandát zanikne.



7. Hlavný kontrolór je  povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo 
alebo primátor, ak vec neznesie odklad.
8. Zhromaždenie obyvateľov mesta môže zvolať aj primátor, nielen mestské zastupiteľstvo.
9.  Poslanci mestského zastupiteľstva sú povinní prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon 
funkcie poslanca.
10. Novela obsahuje niekoľko menších zmien týkajúcich sa miestneho referenda.
11. Obec  zmení alebo zruší súpisné číslo alebo orientačné číslo aj bez žiadosti, ak sa zmení 
alebo pominie dôvod, pre ktorý bolo určené.
            Ďalej navrhujeme, aby bolo mestskému zastupiteľstvu vyhradené schvaľovať zverenie 
hnuteľného  majetku  mesta  do  správy v  hodnote  prevyšujúcej  10  000,-  € (v  súčasnosti 
3 000,- €) a rozhodnutie o odňatí takéhoto majetku zo správy.

Z podnetu  náčelníka  mestskej  polície  navrhujeme  zmeniť  ustanovenia  o mestskej 
polícii tak, aby sa zosúladili so zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 
predpisov. 

Uznesenie
č. 2/4/2018: Komisia odporúča schváliť zmeny v Štatúte mesta podľa predloženého 
návrhu. 

Hlasovanie

Za:         5 (Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Henrieta Rusnáková, 
           Mgr. Csaba Simon, Mgr. Monika Šeďová)  

Proti:         0
Zdržal sa:    0
Nehlasoval: 0

bod č. 4
VZN mesta o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti – 
návrh na zmeny  

Materiál predložili Mgr. Halyák a Ing. Valková.  
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave  č. 231/2012 zo dňa 27.09.2012 bolo 

schválené  Všeobecne  záväzné  nariadenie  mesta  Rožňava  o nakladaní  s finančnými 
prostriedkami  v sociálnej  oblasti   v  meste  Rožňava.  Zmeny   a doplnenia   tohto  VZN boli 
schválené dňa 24. 4. 2014.

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona                č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní bol novelizovaný zákonom č. 331/2017 Z. z., ktorým 
sa upravujú  podmienky   financovania sociálnych  služieb a rozširuje sa okruh sociálnych 
služieb, na ktoré je mesto povinné finančne prispievať. 

V roku  2017  mesto  poskytlo  finančné  príspevky  z rozpočtu  mesta  pre  neverejných 
poskytovateľov nasledovne:
1) Slovenský Červený kríž:   opatrovateľská služba (4 klienti): 18 240,50 €
                                               prepravná služba: 500,- €

      jedáleň:  1500,- €      
2) Diecézna charita:   opatrovateľská služba (5 klienti) : 21 241,06 €
                                   nízkoprahové denné centrum: 5000,- €
Spolu: 46 481,56 €

Podľa spomenutej novely zákona o sociálnych službách  je obec povinná poskytovať 
finančný  príspevok  na  prevádzku poskytovanej  sociálnej  služby  neverejnému 
poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, 
ak o poskytovanie sociálnej služby neverejného poskytovateľa požiadala obec. Môže ísť 
o poskytovanie týchto sociálnych služieb:
a) sociálna služba v zariadení, ktorým je
    1. nízkoprahové denné centrum,
    2. zariadenie pre seniorov



    3) zariadenie opatrovateľskej služby  ,  
    4) denný stacionár,
b) terénna sociálna služba krízovej intervencie,
c) nízkoprahová sociálna službu pre deti a rodinu, 
d) pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 31,
e) opatrovateľská služba,
f) prepravná služba. 

Na rok 2018 boli stanovené finančné príspevky na prevádzku na základe predložených 
podkladov od jednotlivých poskytovateľov nasledovne:
1) Slovenský Červený kríž:   opatrovateľská služba (4 klienti) :  17 772,- €
                                               zariadenie opatrovateľskej služby: 11 102,28 €
2) Diecézna charita:   opatrovateľská služba (5 klienti) 23 113,80  €
                                   nízkoprahové denné centrum (60 klientov)  5 133,60 €
3) Zariadenie pre seniorov For Region Nadabula (25 klientov): 1 704,- €
4) Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera Rožňava Huta (41 klientov): 6 991,32 €
Spolu: 65 817,- €

Uznesenie
č. 3/4/2018: Komisia odporúča schváliť zmeny vo VZN mesta o nakladaní 
s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie

Za:         6 (Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, PaedDr. Mikuláš Gregor,       
                       MPH, Bc. Henrieta Rusnáková, Mgr.Csaba Simon, Mgr.Monika Šeďová)  
Proti:         0
Zdržal sa:    0
Nehlasoval: 0

bod č. 5
VZN mesta o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych 
služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava  – návrh na 
zmeny  

Materiál predložili Mgr. Halyák a Ing. Valková.  
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  a bolo 
viackrát zmenené. 

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní bol novelizovaný zákonom č. 331/2017 Z. z., podľa ktorého sa 
menia niektoré pojmy, podmienky posudzovania odkázanosti  fyzickej  osoby na pomoc inej 
osoby,  doplňujú  sa  niektoré  sociálne  služby,  upravujú  sa  podmienky  poskytovania 
a financovania sociálnej služby ako aj rozsah poskytovaných úkonov opatrovateľskej služby.

V  prílohe č. 1 tohto VZN sa zmenil okruh úkonov sebaobsluhy v oblasti  základných 
sociálnych aktivít  podľa prílohy č.4 zákona o sociálnych službách. 

Uznesenie
č. 4/4/2018: Komisia odporúča schváliť zmeny vo VZN mesta o určení postupu 
a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby 
v meste Rožňava podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie

Za:         6 (Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, PaedDr. Mikuláš Gregor,       
                       MPH, Bc. Henrieta Rusnáková, Mgr.Csaba Simon, Mgr.Monika Šeďová)  
Proti:         0
Zdržal sa:    0
Nehlasoval: 0



bod č. 6
Monitorovacia správa o plnení Akčného plánu rozvoja mesta Rožňava 
a plnení cieľov Programu rozvoja mesta Rožňava za obdobie 2015-2017  

Materiál, týkajúci sa sociálnych vecí a bytovej politiky prezentovala Ing. Valková
Akčný plán rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2017 (ďalej len AP) je krátkodobým rozvojovým 
dokumentom  spracovaným v  súlade  s  3  ročným  programovým rozpočtovaním  samosprávy 
mesta.  Je  tak  nástrojom  na  riadenie  a  usmerňovanie  plnenia  cieľov  a  opatrení  platného 
Programu rozvoja mesta Rožňava (PRM) na roky 2015 – 2020 (2022). 
Akčný  plán  podlieha  procesom  monitoringu  a aktualizácie  podľa  navrhovaného 
implementačného mechanizmu stratégie a celého rozvojového dokumentu.
Z tohto  dôvodu  predkladáme  monitorovaciu  správu o  plnení  Akčného  plánu  rozvoja  mesta 
Rožňava a plnení cieľov Programu rozvoja mesta Rožňava za obdobie 2015 – 2017 vrátane 
plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb.

Uznesenie

č. 5/4/2018: Komisia odporúča schváliť Monitorovaciu správu o plnení Akčného 
plánu rozvoja mesta Rožňava a plnení Programu rozvoja mesta Rožňava za obdobie  
2015 – 2017, vrátane plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb ako súčasti 
Programu rozvoja mesta Rožňava. 

Hlasovanie

Za:         6 (Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, PaedDr. Mikuláš Gregor,       
                       MPH, Bc. Henrieta Rusnáková, Mgr.Csaba Simon, Mgr.Monika Šeďová)  
Proti:         0
Zdržal sa:    0
Nehlasoval: 0

bod č. 7 Určenie počtu poslancov vo VO1 a VO2  

Materiál predložila JUDr. Jakobejová. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením č. 106/2017 zo dňa 29.06.2017 schválilo zvýšenie 
počtu poslancov z 13 na 17 pre volebné obdobie 2018 – 2022 so zachovaním počtu volebných 
obvodov  2  a uznesením č.  107/2017  zo  dňa  29.06.2017  neschválilo  žiadnu  z predložených 
alternatív počtu poslancov vo VO1 a VO2.   Pri určení počtu poslancov vo volebnom obvode sa 
vychádza  zo  zásady,  aby  sa  volebné  obvody  a počty  poslancov  určili  tak,  aby  každému 
poslaneckému mandátu zodpovedal približne rovnaký počet obyvateľov s trvalým pobytom vo 
volebnom obvode.
Z uvedeného dôvodu počet poslancov v jednotlivých volebných obvodoch je určený v zákonom 
stanovenej  lehote  pred  voľbami  do  orgánov  samosprávy  obcí  podľa  aktuálneho  počtu 
obyvateľov.
Nakoľko je VO1 rozlohou väčší ako VO2, predkladám určenie poslancov v jednotlivých VO 
v dvoch alternatívach, podľa počtu obyvateľov k 20.03.2018 18061, a to nasledovne:
Počet obyvateľov na 1 poslanca     18061/17=1062
alt. 1
VO 1................................................ 9982 obyv. / 9 poslancov ....................1109
VO 2................................................ 8079 obyv./  8 poslancov ....................1010
alt. 2
VO 1 ............................................... 9982 obyv./ 10  poslancov...................   998
VO 2 ............................................... 8079 obyv./   7 poslancov ................... 1154



Hlasovani
e za alt. 1

Za:          5 (Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Henrieta Rusnáková, 
                       Mgr.Csaba Simon, Mgr.Monika Šeďová)  
Proti:         0
Zdržal sa:    1 (PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH)
Nehlasoval: 0

Hlasovani
e za alt. 2

Za:          0
Proti:         0
Zdržal sa:    6 (Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, PaedDr. Mikuláš Gregor,       
                       MPH, Bc. Henrieta Rusnáková, Mgr.Csaba Simon, Mgr.Monika Šeďová
Nehlasoval: 0

bod č. 8 Návrh náplne práce komisií MZ   

Materiál predložila JUDr. Jakobejová. 
V súlade s ustanovením § 15 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom 
znení, zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. 
Schválenú pracovnú náplň má Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku 
MZ v Rožňave, a to uznesením č. 54/2011 zo dňa 7.3.2011 ( pokračovanie zasadnutia MZ zo 
dňa 24.2.2011).

Uznesenie

č. 6/4/2018: Komisia odporúča pripraviť materiál pre každú komisiu zvlášť. 
V náplni práce komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej odporúča doplniť:

 prerokováva žiadosti a     schvaľuje   poskytovanie sociálnej pomoci 
obyvateľom mesta. 

 prerokováva a     navrhuje riešenia   pri vykonávaní sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately 

Hlasovanie

Za:          6 (Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, PaedDr. Mikuláš Gregor,       
                          MPH, Bc. Henrieta Rusnáková, Mgr.Csaba Simon, Mgr.Monika Šeďová)  
Proti:         0
Zdržal sa:    0
Nehlasoval: 0

bod č. 9 Správa o činnosti terénnej sociálnej práce

Materiál predložila Mgr. Urbánová. 
Správa je za obdobie november, december 2017, január, február, marec 2018. Celá správa je 
zverejnená na webovom sídle mesta. Niektoré činnosti v sledovanom období:  

 nácvik  podpisovania  sa  a písania  Braillovho  písma  na  Pichtovom  písacom  stroji 
s nevidiacim klientom  

 prevencia sociálno-patologických javov v súčinnosti s mestskou políciou – monitoring 
vybraných podnikov v meste a verejných priestranstiev 

 výdaj palivového dreva rodinám zo sociálne znevýhodneného prostredia
 Pracovné stretnutie s p. viceprimátorom D. Keményom ohľadom participatívneho 

rozpočtu mesta na rok 2018 
 oboznamovanie obyvateľov o projekte ,,Bezpečný domov“ 
 Monitoring rodín s absenciou  pitnej vody (k plánu realizácie automatu na pitnú vodu) 
 Monitoring  rodiny  ohrozenej  vyňatím  detí,  pravidelný  nákup  potravín  pre  rodinu, 

prevzatie vecného daru z DM drogérie na základe schválenej žiadosti z nadácie Pontis – 
srdce pre deti



 Doriešenie projektu „Čistota pol zdravia“ – zakúpenie priemyselnej práčky 
 Spolupráca  s Diecéznou  charitou  –  sprostredkovanie  potravín,  ovocia  a zeleniny 

rodinám vo finančnej tiesni. 
 Spolupráca  s mládežníckym  parlamentom  v Rožňave,  ktorí  uskutočnili  charitatívnu 

zbierku potravín a v spolupráci s TSP sa balíky rozdali sociálne slabším rodinám 
 Spolupráca s Asistentkou Osvety zdravia pri riešenie dezinfekčnosti maloletej,  pomoc 

pri zbavení sa vší u detí – strihanie – poradenstvo
 Pomoc klientom pri  riešení  exekúcií  –  komunikácia  s exekútorskými úradmi  v mene 

klientov,  vypracovanie  žiadostí  o splátkové  kalendáre,  telefonická  a mailová 
komunikácia s exekútormi, zaslanie dokladov o úhrade mesačných splátok exekútorovi

Uznesenie
č. 7/4/2018: Komisia berie správu o činnosti TSP za obdobie november 2017 – 
marec 2018 na vedomie. 

Hlasovanie

Za:          6 (Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, PaedDr. Mikuláš Gregor,       
                          MPH, Bc. Henrieta Rusnáková, Mgr.Csaba Simon, Mgr.Monika Šeďová)  
Proti:         0
Zdržal sa:    0
Nehlasoval: 0

bod č. 10 Bytová agenda 

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. 

p. Gregor: Poznamenal, že pri požiari bytov s nižším štandardom na Rožňavskej Bani chýbalo 
nejaké krízové riadenie. 

Uznesenie

č. 8/4/2018: Komisia súhlasí s postupom pri nových žiadostiach, výpovediach 
z nájmu bytu a vyradených žiadostiach.  
Komisia odporúča, aby v budúcnosti pri krízových situáciách (ako bol napr. požiar 
v obecných bytoch na Rožňavskej Bani) boli činnosti koordinované krízovým 
manažmentom. 

Hlasovanie

Za:          6 (Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, PaedDr. Mikuláš Gregor,       
                          MPH, Bc. Henrieta Rusnáková, Mgr.Csaba Simon, Mgr.Monika Šeďová)  
Proti:         0
Zdržal sa:    0
Nehlasoval: 0

bod č. 11 Plnenie uznesení  

Uznesenia boli plnené v súlade s odporúčaním komisie.  

Uznesenie č. 9/4/2018: Komisia berie plnenie uznesení na vedomie.   

Hlasovanie

Za:          6 (Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, PaedDr. Mikuláš Gregor,       
                          MPH, Bc. Henrieta Rusnáková, Mgr.Csaba Simon, Mgr.Monika Šeďová)  
Proti:         0
Zdržal sa:    0
Nehlasoval: 0



bod č. 12 Rôzne a diskusia 

a) P.  Kemény  informoval  o   participatívnom  rozpočte.  Prebehla  kontrola  odovzdaných 
projektov (len jeden bol vyradený). Ostatné projekty budú zverejnené a 23.4.2018 sa 
uskutoční  druhé  diskusné  fórum  a verejné  zvažovanie.  Od  24.4.2018  do  25.4.2018 
prebehne hlasovanie.  

b) P.  Gregor:  Množia  sa  vyhradené  parkovné  miesta.  Navrhol  prehodnotiť  parkovanie 
ťažko zdravotne postihnutých. 

Uznesenie
č. 10/4/2018: Komisia odporúča zmeniť prideľovanie parkovacích miest pre osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím tak,  aby vyhradené parkovanie pre ŤZP bolo 
určené len pre tých, ktorí majú  postihnutie pohybového aparátu. 

Hlasovanie

Za:          6 (Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, PaedDr. Mikuláš Gregor,       
                          MPH, Bc. Henrieta Rusnáková, Mgr.Csaba Simon, Mgr.Monika Šeďová)  
Proti:         0
Zdržal sa:    0
Nehlasoval: 0

Záver  
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie. Podpísaním zápisnice 
poveril podpredsedu komisie. Najbližšie zasadanie by sa malo uskutočniť 11.6.2018.  

 
Mgr.  Dionýz Kemény

                                                                                                                  predseda komisie

Zapísala: Ľudmila Černická 



Príloha č. 1:  Bytová agenda     (stav od 1.2.2018 do 31.3.2018)

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

29.1.2018 Gabriel K. Družba do poradovníka 10 5.2.2018 1-izb Okrem Dúhovej
5.2.2018 Rozália F. Družba Výzva 1-izb

14.2.2018 Angelika V. Družba do poradovníka 9 14.2.2018 2 izb.
19.2.2018 Norbert K. Nižší štandard Výzva
19.2.2018 Blažej B. Družba do poradovníka 9 19.2.2018 1-2 izb. Do 1.posch.
21.2.2018 Sabína G. Nižší štandard Do poradovníka 0 21.2.2018
21.2.2018 Lucia Č. Družba do poradovníka 16 21.2.2018 1-2 izb.
20.3.2018 Mária H. Malometrážny Posudok
20.3.2018 Ingrid F. Družba Do poradovníka 16 20.3.2018 2-3 izb. 
20.3.2018 Katarína F. Družba Zamietnuté § 7 ods.2 (príjem)

B. Voľné byty, výpovede z nájmu  
Malometrážne (spolu voľných 10 bytov) 

typ izb._/posch uvoľnený kým dôvod dátum byt pridelený odovzdaný 
Jovická 60 gars./3.posch Margita L. Zomrela 02/2015
Jovická 58 1-izb/1.posch Anna V. k dcére 09/2015
Jovická 56 1-izb/2.posch Vlasta D. zomrela 03/2016
Jovická 60 gars./1.posch Ružena L. zomrela 03/2016
Jovická 60 1-izb/1.posch Ľubomír T. do iného vchodu 02/2017
Jovická 56 gars/4.posch Štefan Š. ZpS 04/2017
Jovická 52 gars/1.posch Marta V. do 1-izb. 10/2017
Jovická 58 1-izb/2.posch Ladislav H. Zomrel 02/2018
Jovická 62 1-izb/1.posch Marta V. Zomrela 01/2018
Jovická 54 Gars/3.posch Jolana L. Zomrela 01/2018

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

Nižší štand. 1-izb Irena K. Zomrela *Imrich Ž.  od 16.-19.2.18
Družba V. 2-izb/podkr Mária K. Nezáujem obnov.NZ-8.3.18 Klaudia K. 14.3.2018
Družba I. 3-izb/3.posch Jaroslav B. Výpoveď k 30.4.2018 Adriana P.
Družba I. 2-izb/podkr. Matej H. Dobrovoľ.ozdovz.,neob.NZ Sylvia P. 15.3.2018
Družba VII. 3-izb/3.posch Andrea J.R. Výpoveď k 31.5.2018 Roland L.
Družba IV. 2-izb/podkr. Ján H. a manž. Rozhodnute súdu Žrebovaním 

*Byt bol dňa 16.2.2018 pridelený v zmysle § 3 Zákona o obecnom zriadení a v zmysle § 6 ods. 3 VZN žiadateľovi, 
ktorý nebol evidovaný v poradovníku, keďže išlo o výnimočný prípad -  požiar bytov na R.Bani č. 176. Tento objekt 
obývajú dve rodiny. Jedna si dočasne vyriešila bývanie pri rodine a druhej bol poskytnutý voľný byt na pár dní 
(víkend), kým sa ich byt nevyvetrá, aby sa nenadýchali splodín z požiaru. Na druhom byte v súčasnost prebiehajú 
opravy strechy. Rodina Imricha Ž. pridelený byt nevyužila.  

C. Vyradené žiadost  
druh bytu Meno žiadateľa dôvod vyradenia dátum vyradenia
Družba Sylvia P. Pridelený 2-izbový byt 12.3.2018
Družba Roland L. Pridelený 3-izbový byt 15.2.2018
Družba Adriana P. Pridelený 3-izbový byt 15.2.2018
Družba Klaudia K. Pridelený 2-izbový byt 1.3.2018
Družba Tímea P. Odmietla ponúkaný byt 21.3.2018
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