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

zo dňa 20.11.2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny    

Predseda  komisie  otvoril  rokovanie  komisie.  Privítal  prítomných  členov  a poslanca  MZ, 
p.Romana Ocelníka, ktorý prišiel na zasadanie. 

Jediným bodom programu je sťažnosť na porušovanie domového poriadku na Okružnej 34. 
Na zasadnutí komisie dňa 13.11.2017 sa týmto bodom už komisia zaoberala a vypočula si 
niektorých nájomníkov, ktorí sťažnosť podali. Nájomníčka, ktorej sa podanie týka sa písomne 
ospravedlnila.  Uznesením č.  5/11/2017 odporučila  k danej  problematike  zvolať  ešte  jedno 
zasadnutie  s prizvaním  nájomníčky,  ktorej  sa  podanie  týka  a jedného  zástupcu  ostatných 
nájomníkov. 

bod č. 1  Sťažnosť na porušovanie domového poriadku Okružná 34 

Predseda komisie privítal prizvaných nájomníkov a predstavil členov komisie. Komisia je poradným 
orgánom mesta, nie vyšetrovateľom. Ide o dlhodobý problém a je tu priestor, príležitosť otvorene si 
povedať o probléme.  Snahou je hľadať východisko, riešenie tohto problému. Poprosil  prítomných 
o korektnosť  a úprimnosť,  aby  sme  spoločne  pomohli  nájsť  východisko  pri  riešení  tohto  sporu 
dohodou.     

Na komisii boli vypočuté obe strany.  Navrhované riešenie, urobiť za tým, čo bolo, hrubú čiaru, začať 
sa správať tolerantne k ostatným si prítomní nechceli osvojiť. Po hodine a pol vzájomnej konfrontácie, 
predseda komisie poďakoval prizvaným nájomníkom za účasť. 

Členovia komisie konštatovali, že vzťahy medzi nájomníkmi sú hlboko rozvrátené a prijali nasledovné 
uznesenie: 

Uznesenie

č. 10/11/2017: Komisia odporúča 
1. Zvolať v čo najkratšom čase domovú schôdzu za prítomnosti aj pracovníkov 
mesta s 2 bodmi programu: 1. Voľba domového dôverníka, ktorá bude prebiehať 
tajným hlasovaním a po 2. Riešenie porušovania domového poriadku. 
2. Zistiť, či mesto, ako vlastník bytov môže podanie (sťažnosť) nájomníkov postúpiť 
na priestupkové konanie na Okresný úrad Rožňava. 
3. Ak do 31.12.2017 sa budú opakovať sťažnosti, riešiť ich v zmysle § 711 písm. c) 
Občianskeho zákonníka.     

Hlasovanie

Za:  6   (Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, Bc. Zuzana Grecmacherová,
            Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon, Mgr. Monika Šeďová 
Proti:         0
Zdržal sa:    0
Nehlasoval: 0

Mgr.  Dionýz Kemény
                                                                                                            predseda komisie
Zapísala: Ľudmila Černická 
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