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

zo dňa 11.6.2018 s pokračovaním  dňa 12.6.2018 

Prítomní: podľa prezenčných  listín     

11. 6. 2018
Predseda komisie otvoril rokovanie komisie. Privítal všetkých prítomných členov a prizvaného 
žiadateľa o pridelenie bytu (ďalšia žiadateľka sa ospravedlnila).  Keďže komisia je uznášania 
schopná  len  15  minút,  bolo  dohodnuté,  že  sa  prerokuje  1.  bod  prihliadajúc  na  prizvaných 
žiadateľov o byt a pokračovať sa bude v ďalších dňoch po dohode väčšiny členov. 

  
bod č. 1 Žrebovanie poradia v poradovníku na 3 izbové byty 

Na základe poradovníka žiadateľov k 31.5.2018 na 3 izbové byty sú  na 1. mieste dvaja 
žiadatelia, ktorí majú rovnaký počet bodov:16 a rovnaký dátum podania: 22.1.2018. 
Keďže v súčasnosti evidujeme výpovede z dvoch 3 izbových bytov, obom žiadateľom bude 
pridelený byt. Kto bude na 1. mieste, môže si vybrať, ktorý byt chce. 
V súčasnosti evidujeme dva  byty:  
Družba I. 3. poschodie (voľný)
Družba III. 2. poschodie (voľný k 31.8.2018). 

Žiadatelia boli informovaní o termíne žrebovania a prizvaní na zasadanie komisie. Na zasadnutí 
komisie sa zúčastnil len jeden žiadateľ. Žrebovanie viedol predseda komisie. Prítomný žiadateľ 
vyžreboval  poradie,  podľa  ktorého  sa  budú  voľné  byty  prideľovať.  Po  žrebovaní  je  prvý 
v poradovníku prítomný žiadateľ. 

12. 6. 2018
Predseda komisie otvoril rokovanie komisie. Privítal všetkých prítomných a predložil program 
dnešného rokovania, ktoré začína 2. bodom. 

Program predkladateľ 

Otvorenie

2. Záverečný účet mesta za rok 2017 Ing. Klára Leskovjanská 

3. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta  Ing. Klára Leskovjanská 

4.
VZN mesta Rožňava, ktorým sa určujú podmienky pri poskytovaní 
finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately – návrh na zmeny a doplnenie 

Mgr. Juraj Halyák 
Ing. Katarína Valková

5. 
Poslanecký návrh: „Metodika a zásady pri údržbe, opravách, 
rekonštrukciách a výstavby chodníkov, miestnych komunikácií 
a verejných priestranstiev“ 

Ing. Karol Kováč, 
poslanec MZ

6. Správa o činnosti  komunitného centra KC  
7. Bytová agenda   - informácie v zmysle VZN                       Mgr. Ľudmila Černická
8. Plnenie uznesení komisie z 9.4.2018 Mgr. Ľudmila Černická
9. Rôzne a diskusia  
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Záver
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Hlasovanie za program rokovania: 
Za:  5 (Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, Bc. Zuzana  

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

bod č. 2  Záverečný účet mesta za rok 2017   

Materiál predložila Ing. Klára Leskovjanská.  Materiál obsahuje celoročné hospodárenie mesta 
vrátane  rozpočtových  a príspevkových  organizácií  za  rok  2017.  Hospodárenie  hodnotila 
pozitívne. Prebytok je navrhovaný rozdeliť na rezervný fond (254 tis.) a fond rozvoja bývania 
(100 tis.)

Uznesenie
č. 1/6/2018: Komisia odporúča schváliť celoročné hospodárenie mesta Rožňava za 
rok 2017 bez výhrad. 

Hlasovanie

Za:         5 (Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, Bc. Zuzana  
Grecmacherová, Mgr. Csaba Simon, Mgr. Monika Šeďová)       

Proti:         0
Zdržal sa:    0
Nehlasoval: 0

bod č. 3 Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta 

Materiál predložila Ing. Klára Leskovjanská. Stručne zhrnula navrhované zmeny v rozpočte.     

Uznesenie
č. 2/6/2018: Komisia odporúča schváliť 1. zmenu rozpočtu mesta podľa 
predloženého návrhu. 

Hlasovanie

Za:              5 (Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, Bc. Zuzana  
Grecmacherová, Mgr. Csaba Simon, Mgr. Monika Šeďová)

Proti:         0
Zdržal sa:    0
Nehlasoval: 0

bod č. 4
VZN mesta  Rožňava, ktorým sa určujú podmienky pri poskytovaní finančných 
príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
– návrh na zmeny a doplnenie

Dňa 1. 4. 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 
ochrane  detí  a  sociálnej  kuratele  (ďalej  len  „zákon“).  Novelou  zákona  sa  z  doterajších 
zariadení: detský domov, krízové stredisko, resocializačné stredisko vytvárajú centrá pre deti, 
ich rodiny a plnoleté fyzické osoby (ďalej len „centrá“).
 VZN  upravuje  podmienky  poskytovania   finančných  príspevkov  mestom,  ktoré  sú 
určené  na  osamostatnenie sa mladého dospelého pri odchode z centra a na dopravu rodičov za 
deťmi do centra v súlade s novelou zákona. 

V rozpočte  mesta  na rok  2018 sú  vyčlenené finančné  prostriedky  na vykonávanie 
opatrení v zmysle zákona  vo výške 7 000,- €.  
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Od roku  2009  neboli  použité  finančné  prostriedky  na  realizáciu  opatrení  v zmysle 
zákona,  napriek tomu sa každoročne vyčleňujú finančné prostriedky v rozpočte mesta.

Uznesenie
č. 3/6/2018: Komisia odporúča schváliť zmeny vo VZN mesta o nakladaní 
s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie

Za:              5 (Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, Bc. Zuzana  
Grecmacherová, Mgr. Csaba Simon, Mgr. Monika Šeďová)

Proti:         0
Zdržal sa:    0
Nehlasoval: 0

bod č. 5
Poslanecký návrh: „Metodika a zásady pri údržbe, opravách, 
rekonštrukciách a výstavby chodníkov, miestnych komunikácií 
a verejných priestranstiev“  

Materiál vypracoval Ing. Karol Kováč, poslanec Mestského zastupiteľstva v Rožňave: 
  „Tento materiál predkladám za účelom zlepšenia starostlivosti o miestne komunikácie, 
zavedenia  jasných,  transparentných a ľahko kontrolovateľných metód a kritérií  starostlivosti, 
dlhodobo plánovanej činnosti Technických služieb mesta Rožňava (ďalej len TS), efektívnejšej 
a autonómnejšej práci TS pri starostlivosti o miestne komunikácie.

Pokiaľ  zimná  údržba  má  svoje  pravidlá,  starostlivosť  o komunikácie  (  t.j.  údržba, 
opravy, rekonštrukcie a výstavba chodníkov, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev) 
ako taká, je riešená add hot pri schvaľovaní rozpočtu každoročne. Pritom sa jedná o prioritu 
v činnosti  TS  a nosnú  úlohu  pri  správe  obecného  majetku  tak,  ako  to  vyplýva  zo  zákona 
o Obecnom zriadení.  Som presvedčený,  že  TS by mali  dlhodobo (na  4  roky)  a krátkodobo 
(ročne) predkladať poslancom relevantné podklady vyplývajúce z Metodiky a zásad pri údržbe, 
opravách,  rekonštrukciách  a výstavby  chodníkov,  miestnych  komunikácií  a verejných 
priestranstiev (ďalej len Metodika a zásady). Na základe finančných možností by tieto mali byť 
v zmysle Metodiky a zásad realizované.

V Metodike a zásadách, ktoré sú prílohou tejto správy, sú zadefinované všetky potrebné 
kritériá  od  stanovenia  stavu  komunikácií  v klasifikačných  stupňoch  až  po  návrh  priorít 
starostlivosti  vychádzajúc  z metodík  a technických  postupov platných  pre  Slovenskú správu 
ciest.  Prijatie  Metodiky  a zásad  nielen  zosúladí  činnosť  TS  so  SSC po  stránke  technickej 
a technologickej, ale zavedie systém a odbornosť do starostlivosti o miestne komunikácie. 

Prínosom  občanov  a poslancov  MZ  bude  „Rozdelenie  komunikácií  podľa  priorít 
starostlivosti  –  poradí  starostlivosti“,  ktoré  zadefinuje  a zafixuje  na  4  roky  priority  pri 
starostlivosti a správe miestnych komunikácií. Zároveň bude možné činnosť TS v tejto oblasti 
občanmi jednoducho kontrolovateľná.“ 

DISKUSIA:
P. Kemény:  Víta iniciatívu p. poslanca, no vzhľadom na končiace sa volebné obdobie by bolo 
vhodnejšie venovať sa tejto problematike v ďalšom volebnom období.   
P. Gregor: Uviedol, že ako riaditeľ technických služieb nevidí prekážku vypracovať Plán letnej 
údržby tak, ako je vypracovaný aj Plán zimnej údržby. V konečnom dôsledky by to mohlo byť 
prínosom nielen pre TS ale aj pre občanov, ktorí by boli informovaní o harmonograme opráv 
výtlkov, vozoviek, obrubníkov ... prípadne kosenia v jednotlivých lokalitách mesta.  
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Uznesenie

č. 4/6/2018: Komisia odporúča zapracovať do dokumentov technických služieb 
mesta Plán letnej údržby. 
Návrh, predložený p. poslancom Karolom Kováčom, odporúča nechať otvorený 
s tým, že sa mu môže venovať pozornosť v ďalšom volebnom období.  

Hlasovanie

Za:              5 (Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, Bc. Zuzana  
Grecmacherová, Mgr. Csaba Simon, Mgr. Monika Šeďová)

Proti:         0
Zdržal sa:    0
Nehlasoval: 0

bod č. 6 Správa o činnosti komunitného centra  

Správu o činnosti komunitného centra za mesiace marec – máj 2018 prezentovala Mgr. Marcela 
Tomášiková:  
MAREC: Dve komunitné aktivity: Deň žien /80 účastníkov/ a Veľká noc /30/. Obom aktivitám 
predchádzali  skupinové aktivity  – nácviky umeleckých  foriem a ich  prezentácia  a kreatívne 
aktivity s prezentáciou činnosti v KC. 
Začali  sme  so  skupinovými  aktivitami,  na  ktorých  sa  intenzívnejšie  venujeme  vzdelávaniu 
v slovenskom  jazyku  /slovná  zásoba,  čítanie  textov,  pravopis  –  diktáty/.  Začíname 
s oslovovaním klientov na zapojenie sa do aktivity v rámci KC – Klub matiek a detí, primárne 
zameranú na potrebu predprimárneho vzdelávania, rozvoj kognitívneho myslenia a osvojovanie 
grafo-motorických  zručností  u detí  do  6  rokov.  V rámci  napĺňania  cieľov KC – komunitný 
rozvoj – sme pokračovali i v tomto mesiaci v napĺňaní čiastkového cieľa „verejné priestranstvá 
pre  voľno-časové  aktivity  a oddychové  centrum  pre  deti  i dospelých“  zapojením  sa  do 
participatívneho rozpočtu mesta a v rámci ďalšieho cieľa KC – motivačné prostredie KC – sme 
začali s plánovaním aktivít „dáme nové šaty nášmu KC“.
APRÍL: Dve komunitné aktivity: Prvá aktivita bola jednou zo špecifických komunitných aktivít 
v rámci  dlhodobého  cieľa  KOMUNITNÝ  ROZVOJ  a témou  bol  čiastkový  cieľ  verejné 
priestranstvá,  pretože  prebiehalo  hlasovanie  o podporu  jednotlivých  projektov  v meste 
zaradených  do  participatívneho  rozpočtu  a KC  tu  má  svoj  projekt  „KOMUNITNÁ 
ZÁHRADA“.  Druhou  aktivtou  bola  exteriérová  komunitná  aktivita  –  súčasť  komunitnej 
aktivity s názvom Deň rómskych tradícií v Slavci. Naši klienti /deti a mládež/ na komunitnej 
aktivite vystupovali s kultúrnym programom. 
MÁJ: Jedna komunitná aktivita,  ktorou sme začali  s napĺňaním cieľa „Motivačné prostredie 
KC“  s podielom  spolupráce  príslušníkov  komunity  a dobrovoľných  aktivít,  hand  made 
kreatívnych aktivít.  Zapojením sa do participatívneho rozpočtu mesta na rok 2018 nám boli 
schválené finančné prostriedky na realizáciu projektu „Komunitná záhrada“ /v prvej fáze to 
bude naplánovanie aktivít podľa časového harmonogramu – dobrovoľníctvo a hand made/.

Do  komunitného  centra  sme  zakúpili  hračky  typu  MONTESORI  /financie  projektu 
predprimárneho vzdelávania z KSK/ na rozvoj jemnej motoriky a kognitívneho myslenia.
Záujmové  aktivity  sme  orientovali  na  športovo-záujmovú  činnosť,  rozvoj  rómskych 
a pohybových aktivít tancom, kreatívnymi aktivitami.
Vzdelávanie  bolo  zabezpečované  hravou formou  kvízových,  vedomostných  hier,  návštevou 
muzikálového predstavenia a účasťou na verejnom čítaní kníh, kde jedna naša maloletá klientka 
čítala pre verejnosť /Námestie baníkov/.
Preventívne  aktivity  mali  charakter  riešenia  sociálnej  patológie  záškoláctva  a striedavé 
/preventívne i vzdelávacie/ formy evanjelizačno-pastoračnej činnosti. 

Číselné vyhodnotenie činnosti v komunitnom centre /marec – máj 2018/
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Poskytnuté sociálne poradenstvo ambulantnou i terénnou formou

základné 31

špecializované 23

pomoc pri uplatňovaní práva a právom chránených záujmov 21

Skupinové aktivity podľa druhu

pomoc pri príprave na školskú dochádzku, vzdelávací charakter aktivít 20

preventívne aktivity 14

záujmové aktivity 139

Celkový počet evidovaných klientov 306

DISKUSIA:
P. Tomášiková: vyjadrila požiadavku pokosenia areálu komunitného centra.
P. Šeďová: Pri pomocných prácach KC môžu využiť rodičov detí alebo keby spropagovali 
požiadavku  pomoci,  určite  by sa našli  ľudia aj  z iných lokalít,  ktorí  sú ochotní  nezištne 
pomôcť. 
P. Grecmacherová:  Ponúkla možnosť pomoci aj cez ich klientov (Diecézna charita).  
P. Kemény: pozitívne sa vyjadril k dobrovoľným aktivitám, pri ktorých po vykonanej práci 
je možnosť spolu posedieť a stmeliť komunitu.       

Uznesenie
č. 5/6/2018: Komisia berie správu o činnosti komunitného centra na vedomie.

Hlasovanie

Za:              5 (Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, Bc. Zuzana  
Grecmacherová, Mgr. Csaba Simon, Mgr. Monika Šeďová)

Proti:         0
Zdržal sa:    0
Nehlasoval: 0

bod č. 7 Bytová agenda   

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

Uznesenie

č. 6/6/2018: Komisia:
1. súhlasí s postupom pri nových žiadostiach, výpovediach z nájmu bytu 

a vyradených žiadostiach.  
2. odporúča, aby zamestnanci odboru uskutočnili prieskum u nájomníkov 

v malometrážnych bytoch (prvý a posledný vchod) ohľadom možného 
uvoľnenia jedného celého vchodu a správu o výsledku predložili na ďalšie 
zasadnutie komisie (09/2018)

3. odporúča prehodnotiť niekdajšiu požiadavku obyvateľov malometrážnych 
bytov na vybudovanie altánku za týmito bytmi v spolupráci technických 
služieb mesta s mestskými lesmi. 
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Hlasovanie

Za:              5 (Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, Bc. Zuzana  
Grecmacherová, Mgr. Csaba Simon, Mgr. Monika Šeďová)

Proti:         0
Zdržal sa:    0
Nehlasoval: 0

bod č. 8 Plnenie uznesení z 9.4.2018  

Uznesenia  boli  plnené  v súlade  s odporúčaním  komisie.  Uznesenie  č.  10/4/2018  ohľadom 
prideľovania parkovacích miest pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím  ostáva otvorené. 
Táto  problematika  bola  prerokovaná  aj  v komisii  na  ochranu  verejného  poriadku,  ktorá 
odporučila pripraviť návrh normy upravujúcu podmienky na prideľovanie parkovacích miest 
pre osoby ZŤP (mesiac september 2018). 

DISKUSIA:
P.  Šeďová:  Pri  prideľovaní  parkovacích  miest  pre  osoby  ŤZP  je  potrebné  brať  v úvahu 
Barthelov index.   

Uznesenie
č. 9/4/2018: Komisia berie plnenie uznesení na vedomie. Problematike parkovacích 
miest pre ŤZP sa bude venovať po vypracovaní normy upravujúcej tieto podmienky.  

Hlasovanie

Za:              5 (Mgr. Dionýz Kemény, PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, Bc. Zuzana  
Grecmacherová, Mgr. Csaba Simon, Mgr. Monika Šeďová)

Proti:         0
Zdržal sa:    0
Nehlasoval: 0

bod č. 9 Rôzne a diskusia 

a) P. Kemény informoval o zmene vo vedení denného centra a participatívnom rozpočte. 

Záver  
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie. Najbližšie zasadanie by 
sa  malo  uskutočniť  10.9.2018. Členovia  komisie  budú  v predstihu  informovaní  o mieste 
konania.  
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Mgr.  Dionýz Kemény

                                                                                                                  predseda komisie

Zapísala: Ľudmila Černická 
Príloha č. 1:  Bytová agenda     (stav od 1.4.2018 do 31.5.2018)

A. Doručené žiadost 
došlo meno priezvisko druh bytu riešenie body evid od poznámka
5.2.2018 Rozália F. Družba Do poradovníka 0 4.4.2018 1-izb

20.3.2018 Katarína F. Družba Do poradovníka 9 25.4.2018 2-1 izb.  Doplnila príjem
20.3.2018 Mária H. Malometrážny Do poradovníka 40 20.3.2018 1-izb
16.4.2018 Renáta B. Družba Do poradovníka 16 16.4.2018 3-izb Družba I.-II.
18.4.2018 Simona G. Nižší štandard Do poradovníka 15 20.4.2018 R.Baňa 
30.4.2018 Karol I. Nižší štandard Zamietnuté Nedoplatky voči mestu

3.5.2018 Zuzana A. Družba Do poradovníka 16 3.5.2018 2-izb. Odovzdá 1 izb. 
4.5.2018 Tomáš H. Družba Do poradovníka 16 4.5.2018 2-3 izb.

17.5.2018 Martin Š. Nižší štandard Výzva
18.5.2018 Tibor Š. Družba Do poradovníka 16 18.5.2018 3 izb.
22.5.2018 Monika L. Družba Do poradovníka 16 22.5.2018 1 izb.
30.5.2018 Mária B. Družba Výzva 2-izb. Odovzdá 1-izb

B. Voľné byty, výpovede z nájmu  
Malometrážne (spolu voľných 11 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
Jovická 52 Gars/3.posch Vilma M. K rodine 05/2018

Byty Družba
Typ izb._/posch uvoľnený kým dôvod uvoľnenia byt pridelený odovzdaný 

Družba VII. 1-izb/2.posch Eva J. Výpoveď k 10.5.2018 Lucia Č. 2.5.2018
Družba I. 3-izb/3.posch Jaroslav B. Výpoveď k 30.4.2018 ŽREBOVANIE
Družba VII. 3-izb/3.posch Andrea J.R. Výpoveď k 31.5.2018 Roland L. 30.5.2018
Družba IV. 2-izb/podkr. Ján H.a manž. Rozhodnutie súdu Janka Dž. 11.5.2018
Družba I. 2-izb/1.posch Tímea F.B. Výpoveď k 31.7.2018 Lenka Č.
Družba IV. 1-izb/podkr. Zsolt H. Výpoveď k 30.6.2018 Mária Z.
Družba VII. 2-izb/podkr. Peter B. Výpoveď k 30.6.2018
Družba III. 1-izb/podkr Ronald R. Výpoveď k 31.8.2018 ŽREBOVANIE
Družba III. 2-izb/podkr Miroslav K. Výpoveď k 31.7.2018
Družba I. 2-izb/podkr Zoltán Sz. Bude pridelený 3 izb. byt 
Družba VII. 1-izb/2.posch Lucia Č. Bude pridelený 2 izb. byt 
Družba IV. 1-izb/2.posch Martina M. Výpoveď k 20.6.2018
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Byty s nižším štandardom
typ izb. uvoľnený kým dôvod uvoľnenia byt pridelený odovzdaný 

R.Baňa 173 1-izb Irena K. Zomrela Samuel G. 13.4.2018
R.Baňa 175 1-izb Róbert D. Dobrovoľné odovzdanie Gažik, G. 29.5.2018
Čučmianska 22 1-izb Anna L. Dobrovoľné odovzdanie Roman L. 29.5.2018

C. Vyradené žiadost  
druh bytu Meno žiadateľa dôvod vyradenia dátum vyradenia
Družba Adriana P. Pôvodne pridelený byt, 23.4.18 ho odmietla 15.2.2018
Družba Tímea M. Neaktualizovala si žiadosť po 12 mesiacoch 22.3.2018
Nižší štandard Samuel G. Pridelený byt 12.4.2018
Družba Janka Dž. Pridelený 2 izb. byt (žrebovanie na komisii) 19.4.2018
Družba Lenka Č. Pridelený 2izbo. byt Družba I. 19.4.2018
Družba – 1 izb. Lucia Č. Pridelený 1-izb. byt. Ostáva na 2 izb. 24.4.2018
Družba Lenka G. Ponúknutý byt. Nereagovala na výzvu 24.4.2018
Družba Beáta Ď. Odmietla ponúkaný byt (nemá balkón) 30.4.2018
Družba Dominika H. Odmietla ponúknutý byt (vyriešila byt. otázku) 30.4.2018
Družba Klára H. Požiadala o vyradenie 2.5.2018
Družba Gabriel K. Odmietol ponúkaný byt (nemá balkón) 7.5.2018
Družba – 2 izb. Jana D. Požiadala o vyradenie. 23.5.2018
Nižší štandard Roman L. Pridelený byt 28.5.2018
Nižší štandard Simona G. Pridelený byt 28.5.2018
Družba Mária Z. Pridelený byt 29.5.2018
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