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

zo dňa 7.9.2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny    
Hlasovanie členov:  Príloha č. 1

Program rokovania bol schválený nasledovne: 

Program predkladateľ 

Otvorenie

1. 
Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok mesta Rožňava   za rok 
2014 (súčasťou správa audítora)

Ing. Klára Leskovjanská

2. Plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2015 (súčasťou monitorovacia správa) Ing. Klára Leskovjanská

3.
VZN mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní 
s bytovým fondom mesta - návrh na zmeny a doplnenie  

Mgr. Juraj Halyák 

4. Štatút mesta Rožňava – návrh na zmeny Mgr. Juraj Halyák
5. Štatút Rómskeho klubu Rožňava – návrh na zrušenie Ing. Katarína Valková

6.
Bytová agenda      
Informácie v zmysle VZN  
Dohoda o vzájomnej výmene bytov

Mgr. Ľudmila Černická

7. Plnenie uznesení Mgr. Ľudmila Černická
8. Informácia ohľadom kariet na zľavy Mgr. Ľudmila Černická
9. Rôzne a diskusia

Záver

Otvorenie 
Komisiu otvoril a viedol predseda komisie.  

K     bodu č.1 Výročná správa mesta a     za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok 2014   
Ing. Leskovjanská predložila materiál, súčasťou ktorého je aj správa audítora. Konsolidovaný celok 
zahŕňa  aj  rozpočtové,  príspevkové  organizácie,  obchodné  spoločnosti  a spoločnosti,  kde  mesto 
vystupuje ako akcionár (VVS, a.s. a FIN.M.O.S., a.s.). Hospodársky výsledok mesta je strata účtovná 
a jeho hodnotenie bolo pri plnení rozpočtu. Stanovisko audítora k výročnej správe je kladné. 

Uznesenie  č.  1/09/2015:  Komisia  odporúča  schváliť  Výročnú  správu  za  rok  2014  bez  
pripomienok.  

K     bodu č.2  Plnenie rozpočtu mesta k     30.6.2015    
Ing. Leskovjanská predložila plnenie rozpočtu mesta, súčasťou ktorého je aj monitorovacia 
správa. Z dôvodu pozitívneho vývoja príjmov sa môžu realizovať aj rozpočtované výdavky 
(hlavne opravy škôl a MŠ). Ako pozitívum hodnotila zníženie záväzkov voči firme Brantner. 

Uznesenie č. 2/09/2015: Komisia berie plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2015 na vedomie bez  
pripomienok.  

K     bodu č.3:  VZN mesta Rožňava o     podmienkach prideľovania bytov a     nakladaní   
s     bytovým fondom mesta – návrh na zmeny a     doplnenie    
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Mgr. Halyák informoval o navrhovaných zmenách: 
Dôvody vyradenia žiadosti o byt z poradovníka (§5 ods. 6) navrhujeme rozšíriť o prípad, ak 
sa žiadateľ počas evidencie žiadosti stal vlastníkom bytu alebo domu      v  k. ú. Rožňava. 
Predpokladáme, že kúpou bytu resp. domu si žiadateľ vyriešil svoju bytovú situáciu a preto 
nie je dôvod, aby bol naďalej v evidencii. Uvedený dôvod sa bude overovať pri aktualizácii 
žiadosti a pred pridelením bytu.
V §  7  navrhovaným  zvýšením minimálneho  príjmu žiadateľa  a osôb,  ktoré  budú tvoriť 
domácnosť  v bytoch  postavených  s podporou  štátu  a v bytoch  osobitného  určenia 
(malometrážnych  bytoch)  sledujeme  zvýšenie  predpokladu  platovej  schopnosti  uhrádzať 
nájomné  a náklady  spojené  s užívaním  bytu.  V poslednom  období  pribúdajú  prípady 
nájomcov – dlžníkov, ktorých dlhy musíme riešiť súdnou cestou.
Zmenami  v  §  10  a 11  navrhujeme  zrušiť  možnosť  bývania  v bytoch  osobitného  určenia 
(malometrážnych  bytoch)  pre  dôchodcov,  ktorí  nie  sú  odkázaní  na  sociálnu  službu. 
Zvýšením  hranice  minimálneho  príjmu  a zamietnutia  žiadosti  z dôvodu  vykonávaných 
exekučných zrážok sa zvýši predpoklad platovej schopnosti uhrádzať všetky náklady spojené 
s bývaním.  
S týmito zmenami súvisí aj zmena v § 3 ods. 2, podľa ktorej žiadatelia odkázaní na sociálnu 
službu budú môcť špecifikovať podlažie z dôvodu, že výťah je len po 3. poschodie.  
Zmeny v § 19 a 20 vyplývajú zo skutočnosti, že sme zaznamenali prípady, kedy nájomca ešte 
predtým, ako ukončil nájomný pomer buď na vlastnú žiadosť alebo z dôvodu neplatenia bol 
odpojený  od  energií. Za  opätovné  pripojenie  dodávatelia  energií  vyžadujú  od  nového 
užívateľa  (resp.  od  mesta)  uhradiť  poplatok.  V niektorých  prípadoch,  ak  boli  nájomcovia 
odpojení dlhšie ako 6 mesiacov (mesto o tom neinformujú), vyžadujú dodávatelia aj revízne 
správy. Tým vznikajú náklady, ktoré nemôžeme požadovať od nového nájomcu. 
Zvýšením  výšky  finančnej  zábezpeky a rozšírením  povinnosti  jej  zloženia  aj  o byty 
osobitného určenia (malometrážne byty) sa zníži pre mesto riziko, ktoré musí znášať, ak 
nájomca  neuhrádza  nájomné a úhrady za  plnenia  poskytované  s užívaním bytu.  V prípade 
riešenia návrhu na vypratanie bytu prostredníctvom súdu uplynie niekoľko mesiacov, kým sa 
byt uvoľní.      

Uznesenie č. 3/09/2015: Komisia odporúča schváliť zmeny a doplnenie VZN mesta Rožňava 
o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta podľa predloženého  
návrhu.  

K     bodu č.4:  Štatút mesta Rožňava – návrh na zmeny   
Mgr. Halyák informoval o potrebe pristúpiť k niekoľkým zmenám. Potreba zmien vyplýva 
z nasledovných novelizácií zákonov:
Dňa 1. 7. 2015 nadobudla účinnosť novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorá 
sa  okrem iného  týka  označovania  budov  súpisnými  a     orientačnými  číslami.   K novelizácii 
uvedeného  zákona  došlo  v dôsledku  prijatia  nového  zákona  č.  125/2015  o registri  adries 
a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov.  Podľa  novely  zákona o obecnom zriadení  obec 
určuje súpisné a orientačné číslo bytovým a nebytovým budovám (predtým stavbám). Osoba 
určená  v  kolaudačnom  rozhodnutí  je  povinná  požiadať  o  určenie  súpisného  čísla  a 
orientačného  čísla  do  30  dní  odo  dňa  právoplatnosti  kolaudačného  rozhodnutia;  ak  tak 
neurobí, obec určí súpisné číslo a orientačné číslo podľa odsekov aj bez žiadosti.  Vlastník 
budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s 
orientačným  číslom,  ak  je  určené.  Odo  dňa  vyhlásenia  referenda,  volieb  alebo  sčítania 
obyvateľov, domov a bytov nemožno až do ich vykonania rozhodnúť o územnej zmene, určiť 
alebo zmeniť názov obce alebo jej časti, určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva 
ani rozhodnúť o zmene číslovania budov. 
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Dňa 1. 9. 2015 nadobudla účinnosť novela zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. 
Podľa novely dobrovoľný hasičský zbor (ďalej len „DHZ“) vykonáva  záchranné práce bez 
ohľadu na ich druh. Novela zrušila hornú vekovú hranicu 60 rokov pre členov DHZ. Veliteľa 
DHZ menuje primátor bez prerokovania s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného 
zboru. Vykonanie zásahu nahlasuje DHZ Krajskému riaditeľstvu HaZZ (predtým Okresnému 
riaditeľstvu HaZZ). 

Uznesenie č. 4/09/2015: Komisia odporúča schváliť zmeny v Štatúte mesta Rožňava podľa  
predloženého návrhu.  

K     bodu č.5:  Štatút Rómskeho klubu Rožňava – návrh na zrušenie   
Ing.  Valková  informovala,  že  mesto  Rožňava  zriadilo  v priestoroch  na  Krátkej  ul.  č.  30 
Komunitné centrum v zmysle Zmluvy o spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva 
práce,  sociálnych  vecí  a rodiny  od  01.02.2015.  Toho  času  prebieha  proces  registrácie 
Komunitného centra v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Z uvedených 
dôvodov Štatút Rómskeho klubu v Rožňave stráca svoje opodstatnenie. 

Uznesenie č. 5/09/2015: Komisia odporúča zrušenie Štatútu Rómskeho klubu Rožňava.    

K     bodu č.6:  Bytová agenda (príloha č. 2)    
A. Informácia o doručených žiadostiach, stave ich vybavenia, 
B. Informácia o voľných bytoch a výpovediach z nájmu. 
C. Informácia o vyradených žiadostiach 
D. Žiadosť o udelenie súhlasu s výmenou bytov 

Uznesenie  č.  6/06/2015:  Komisia  berie  na  vedomie  informáciu  o doručených žiadostiach,  
stave ich vybavenia, o voľných bytoch a výpovediach z nájmu a o vyradených žiadostiach bez  
pripomienok. 

Uznesenie č. 7/06/2015: Komisia odporúča udeliť nájomcom: Martina B. a Robert Č., súhlas  
so vzájomnou výmenou bytov.  

K     bodu č.7:  Plnenie uznesení    
Uznesenia  z 8.6.2015  boli  plnené  v súlade  s odporúčaním  komisie.  Informácia  k  plneniu 
uznesenia číslo 06/06/2015 (zavedenie  kariet  na zľavy) je  zaradená v programe rokovania 
komisie v bode 8. 

Uznesenie č. 8/09/2015: Komisia berie plnenie uznesení z 8.6.2015 na vedomie.   

K     bodu č.8:  Informácia ohľadom kariet na zľavy   
Komisia na svojom zasadnutí dňa 8.6.2015 prijala uznesenie, ktorým odporúča zaoberať sa 
myšlienkou zavedenia kariet  na zľavy v organizáciách,  ktoré priamo patria  pod mesto. Na 
základe uznesenia komisie boli získané informácie 
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a) z internetových stránok miest, ktoré majú zavedené karty na zľavy (mesto Trenčín, Košice, 
Partizánske, Martin, Bratislava)
b)  zaslaním  žiadosti  o poskytnutie  informácii  z iných  miest  (vydávanie  kariet,  poplatky, 
problémy pri ich zavádzaní, vplyv na rozpočet mesta, využívanie kariet obyvateľmi) 
c)  zaslaním  žiadosti  o poskytnutie  informácií  z mestských  organizácii   (oslovené  TSM 
Rožňava a divadlo Actores)
d) zistením počtu daňovníkov na úseku miestnych daní, ktorí nemajú záväzky

Uznesenie č. 9/09/2015: Komisia odporúča ďalej pracovať s uvedeným materiálom. V prvom 
kroku odporúča:  
 osloviť  spoločnosť  MULTICARD  a.s.  (príklad  mesta  Martin)  pre  získanie  informácií  

a prípadnej  spolupráci pri vydávaní kariet na zľavy pre obyvateľov mesta Rožňava,  
 predložiť materiál na rokovania aj ostatných odborných komisií v novembri 2015,  
 zvážiť  možnosti  uplatnenia  zliav  (TSM – zimný štadión,  kúpalisko,  Actores  –  kultúrne  

predstavenia, TIK, GOS, hvezdáreň, knižnica, komerčné spoločnosti ....). 
Po získaní ďalších informácií odporúča: 
 stretnutie komisie so zainteresovanými spoločnosťami (MULTICARD, mestské spoločnosti,  

komerčné spoločnosti....)
V prípade úspešného zavedenia kariet zliav, by sa ich pôsobnosť v budúcnosti mohla rozšíriť  
aj v rámci KSK.
    

Záver  
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie. Najbližšie zasadanie 
by sa malo uskutočniť 9.11.2015. 
 

Mgr.  Dionýz Kemény
                                                                                                               predseda komisie

Zapísala: Ľudmila Černická 
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Príloha č. 1:   HLASOVANIE ČLENOV 
      Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej zo zasadnutia, konaného dňa 7.9.2015

Číslo hlasovania: 1.  
Bod rokovania:    Schválenie programu rokovania 
Číslo uznesenia:   -
Členovia komisie hlasovali nasledovne: 

ZA 5
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon, 
Mgr. Monika Šeďová 

PROTI 0
ZDRŽALI SA 0
NEHLASOVALI 0
PRÍTOMNÍ 5

Číslo hlasovania: 2.  
Bod rokovania:    1. Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok mesta Rožňava   za rok 2014
Číslo uznesenia:   01/09/2015
Členovia komisie hlasovali nasledovne: 

ZA 5
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon, 
Mgr. Monika Šeďová 

PROTI 0
ZDRŽALI SA 0
NEHLASOVALI 0
PRÍTOMNÍ 5

Číslo hlasovania:   3.  
Bod rokovania:     2. Plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2015 
Číslo uznesenia:    02/09/2015
Členovia komisie hlasovali nasledovne: 

ZA 5
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon, 
Mgr. Monika Šeďová 

PROTI 0
ZDRŽALI SA 0
NEHLASOVALI 0
PRÍTOMNÍ 5

Číslo hlasovania:   4.  
Bod rokovania:     3. VZN mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom 
       mesta - návrh na zmeny a doplnky
Číslo uznesenia:    03/09/2015
Členovia komisie hlasovali nasledovne: 

ZA 5
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon, 
Mgr. Monika Šeďová 

PROTI 0
ZDRŽALI SA 0
NEHLASOVALI 0
PRÍTOMNÍ 5

Číslo hlasovania:   5.  
Bod rokovania:     4. Štatút mesta Rožňava – návrh na zmeny
Číslo uznesenia:    04/09/2015
Členovia komisie hlasovali nasledovne: 

ZA 5
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon, 
Mgr. Monika Šeďová 

PROTI 0
ZDRŽALI SA 0
NEHLASOVALI 0
PRÍTOMNÍ 5
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Číslo hlasovania:   6.  
Bod rokovania:     5. Štatút Rómskeho klubu Rožňava – návrh na zrušenie
Číslo uznesenia:    05/09/2015
Členovia komisie hlasovali nasledovne: 

ZA 5
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon, 
Mgr. Monika Šeďová 

PROTI 0
ZDRŽALI SA 0
NEHLASOVALI 0
PRÍTOMNÍ 5

Číslo hlasovania:   7.  
Bod rokovania:     6. Bytová agenda – Informácia v zmysle VZN
Číslo uznesenia:    06/09/2015
Členovia komisie hlasovali nasledovne: 

ZA 5
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon, 
Mgr. Monika Šeďová 

PROTI 0
ZDRŽALI SA 0
NEHLASOVALI 0
PRÍTOMNÍ 5

Číslo hlasovania:   8.  
Bod rokovania:     6. Bytová agenda – Dohoda o vzájomnej výmene bytov 
Číslo uznesenia:    07/09/2015
Členovia komisie hlasovali nasledovne: 

ZA 5
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon, 
Mgr. Monika Šeďová 

PROTI 0
ZDRŽALI SA 0
NEHLASOVALI 0
PRÍTOMNÍ 5

Číslo hlasovania:   9.  
Bod rokovania:     7. Plnenie uznesení 
Číslo uznesenia:    08/09/2015
Členovia komisie hlasovali nasledovne: 

ZA 5
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon, 
Mgr. Monika Šeďová 

PROTI 0
ZDRŽALI SA 0
NEHLASOVALI 0
PRÍTOMNÍ 5

Číslo hlasovania:   10. 
Bod rokovania:     8. Informácia ohľadom  kariet na zľavy 
Číslo uznesenia:    09/09/2015
Členovia komisie hlasovali nasledovne: 

ZA 5
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon, 
Mgr. Monika Šeďová 

PROTI 0
ZDRŽALI SA 0
NEHLASOVALI 0
PRÍTOMNÍ 5

6



Príloha č. 2: Bytová agenda (stav za obdobie jún – august 2015)
A. Doručené žiadost 

došlo meno priezvisko druh bytu riešenie bod evid od poznámka
27.4.2015 Peter Š. družba bezpredmetná Nedoplnil v lehote 14.6.15
30.4.2015 Andrea Č. družba bezpredmetná 8.6.2015 stahla žiadosť  
18.5.2015 Mária B. družba výzva Nedoplnila v lehote 3.7.15 

2.6.2015 Denisa D. družba do poradovníka 16 2.6.2015 2-izb
3.6.2015 Eva G. družba zamietnuté RD, syn nespĺňa príjem
5.6.2015 Júlie R. malometrážny do poradovníka 50 5.6.2015 garsónku (odovzdá 1-izb)
5.6.2015 Stanislav H. družba do poradovníka 9 5.6.2015 1-izb
8.6.2015 Zoltán Sz. družba do poradovníka 1 8.6.2015 2-izb
8.6.2015 Szilárd P. družba do poradovníka 16 8.6.2015 3-izb
9.6.2015 Štefan P. družba do poradovníka 16 9.6.2015 3-izb

16.6.2015 Magdaléna B. malometrážny do poradovníka 50 16.6.2015 garsónku
18.6.2015 Adrián I. družba do poradovníka 11 18.6.2015 2-3
24.6.2015 Zuzana B. malometrážny posudok 50 26.6.2015 1-izb (odovzdá 1-iz.na 4.p)
29.6.2015 Monika G. nižší štandard zamietnuté vlast.bytu, záväzky
29.6.2015 Dušan G. malometrážny do poradovníka 35 29.6.2015 1-izb.
30.6.2015 Monika F. družba do poradovníka 16 30.6.2015 1-izb

3.7.2015 Mária H. neuvedené výzva nepodala žiadosť 
9.7.2015 Terézia R. malometrážny do poradovníka 9.7.2015

13.7.2015 Zuzana L. nižší štandard zamietnuté KO
14.7.2015 Pavol K. družba do poradovníka 0 14.7.2015 1-izb. 
14.7.2015 Aneta Š. družba do poradovníka 10 14.7.2015 2-3 izb.
27.7.2015 Jarmila G. družba do poradovníka 16 28.7.2015 2-izb
31.7.2015 Juraj B. družba do poradovníka 9 31.7.2015 1-izb., 
31.7.2015 Lenka Č. družba do poradovníka 16 3.8.2015 2-izb

7.8.2015 Štefan Zs. družba do poradovníka 9 18.8.2015 2-izb.
10.8.2015 Enikó B. družba do poradovníka 16 10.8.2015 1-2 izb.
18.8.2015 Andrea A. družba do poradovníka 9 18.8.2015 2-izb.
19.8.2015 Eva T. družba do poradovníka 0 19.8.2015 2-izb
19.8.2015 Margita B. malometrážny do poradovníka 35 19.8.2015 1-izb
20.8.2015 Stanislav H. družba do poradovníka 9 20.8.2015 1-izb (do 2.posch)
24.8.2015 Adriana P. družba výzva žiadne doklady
25.8.2015 Mária F. družba výzva 1 Chýbajú doklady 
25.8.2015 Terézia R. družba do poradovníka 0 27.8.2015 1-izb
27.8.2015 Helena L. družba do poradovníka 9 27.8.2015 1-izb
28.8.2015 Magdaléna F. nižší štandard do poradovníka 10 28.8.2015
31.8.2015 Judita H. družba do poradovníka 9 31.8.2015 1-2 izb 

B. Voľné byty, výpovede z nájmu  
typ izb._/posch uvoľnený kým dôvod uvoľnenia byt pridelený odovzdaný 

Malometrážny gars./2.posch Jolana K. odovzdala /zomrela Magdaléna B. 14.7.2015
Malometrážny 1-izb./1.posch Irena L. zomrela Dušan G. 18.8.2015
Malometrážny gars./3.posch Margita L. zomrela nikto v poradovníku
Malometrážny 1-izb/3.posch Margita K., zomrela ponúknutý podľa porad.
Družba VI. bezb. 1izb/priz Ildikó L. pridelený byt na 1.p.  Juraj B. 18.8.2015
Družba III. 1-izb/podkr Marcela G. výpoveď k 10.8.2015 Monika F. 29.7.2015
Družba VI. 2-izb/1.posch Janete E. výpoveď k 30.9.2015 Jarmila G.
Družba 1-izb/1.posch Albína P. výpoveď k 30.9.2015 Patrícia M. zábezpeku
Družba 1-izb/podkr. Helena K. výpoveď k 30.8.2015 ponúkaný podľa porad.

C. Vyradené žiadost  
druh bytu Meno žiadateľa dôvod vyradenia dátum vyradenia
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Družba Pavol H. odmietol pridelený byt 3.6.2015
nižší štandard Terézia R. 15.6.2015 aktualizovala ž. – nedoplatky KO 15.6.2015
malometrážny Dezider M. odmietli byt 23.7.2015
malometrážny Magdaléna B. pridelená garsónka 13.7.2015
družba/šafárikova 101 Monika F. pridelený byt Družba / ž. zo Šaf.101 stahla 16.7.2015
Šafárikova 101 Alžbeta B. neaktualizovaná žiadosť po 12 mesiacoch 23.7.2015
Družba Dušan B. neaktualizovaná žiadosť po 12 mesiacoch 16.7.2015
Družba, Nadabula Oto K. vyriešil si bytovú otázku 14.8.2015
Družba Patrícia M. pridelený byt 17.8.2015
Družba Andrea A. odmietla ponúkaný byt (je malý) 18.8.2015
Družba Stanislav H. odmietol ponúkaný byt (je na 4.p) 20.8.2015
malometrážny Dušan G. pridelený byt 17.8.2015
Družba Eva H. neaktualizovaná žiadosť po 12 mesiacoch 4.8.2015
Družba Amália K. neaktualizovaná žiadosť po 12 mesiacoch 26.8.2015
malometrážny Zuzana B. §5 ods.6písm. d) VZN a § 12 ods. 1 3.9.2015

D. Žiadosť o udelenie súhlasu s výmenou bytov

DOHODA  O VÝMENE BYTOV 
(súčasťou je aj čestné vyhlásenia v zmysle § 21 ods. 3 VZN)

1. nájomca 2. nájomca
nájomca Martina B. Robert Č.
popis bytov Ul. okružná 36 (Družba IV.)

2-izbový
Ul. dúhová č. 1 (Družba VII.)
1-izbový byt  
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