
Zápisnica zo zasadnutia 
komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestské zastupiteľstva v Rožňave 

zo dňa 24.2.2020

Prítomní: podľa prezenčnej listiny    

Rokovanie komisie otvoril predseda komisie, Mgr. Kemény. 

Body rokovania 1. a 2. boli vymenené a program bol schválený nasledovne:   

Program predkladateľ 

Otvorenie
Mgr. Dionýz 
Kemény

1. Správa o činnosti TSP za 11/2019 – 01/2020
PhDr.  Marek 
Koltáš

2.
Všeobecne záväzné nariadenie o správe a prevádzkovaní pohrebísk 
na území mesta Rožňava - návrh na zmeny a doplnenie

Mgr. Juraj Halyák

3.
Bytová agenda 
- žrebovanie poradia prideľovania voľných malometrážnych bytov 
- materiály v zmysle VZN o podmienkach prideľovania bytov

Mgr. Ľudmila 
Černická 

4. Plnenie uznesení komisie 
Mgr. Ľudmila 
Černická 

5. Rôzne  a diskusia 
Záver

Hlasovanie za program rokovania: 
Mgr. 
Dionýz 
Kemény

Zoltán 
Beke

Ing.  Jozef 
Kováč

Mgr. 
Zoltán 
Kónya

Mgr. 
Marek 
Krajňák

Mgr. Erika 
Ocelníková

Mgr. 
Monika 
Šeďová

Mgr. 
Csaba 
Simon

Mgr. Andrej 
Vaško

Za Neprítomný Za Za Za Za Za Za Za 

bod č. 1 Správa o činnosti TSP za 11/2019 – 01/2020

Materiál predložil PhDr.  Marek Koltáš. Celá správa je zverejnená na webovom sídle mesta. 

Okrem bežných činností TSP/TP:   
 spolupráca s SČK Rožňava pri potravinovej pomoci vybraným klientom
 projekt  Darujte  Vianoce  od  Nadácie  Orange  (výber  klientov,  spracovanie  podkladov, 

nákup komodít)
 pomoc pri zapojení rodiny do darcovského portálu Ľudia ľuďom
 riešenie krízovej situácie - finančný dar od primátora mesta
 účasť na školení Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám
 spolupráca s Diecéznou charitou Rožňava – sprostredkovanie a výdaj pečiva 
 vybavenie sponzorského daru od Drogéria 101 pre vybranú rodinu
 prebratie  vecného  daru  od  MO  SR  (prebytočný  majetok  štátu)  z VÚ  Nemecká  – 

komodity pre ohrozené skupiny obyvateľstva 
 Dar od Nadácie PONTIS – ošatenie pre deti – odovzdanie 4 vybraným rodinám
 Organizovanie Burzy šatstva 
 Výdaj palivového dreva vybraným skupinám obyvateľstva z časti sever a R.Baňa
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 kontrolno-preventívna aktivita v súčinnosti s MP – predchádzanie sociálno-patologickým 
javom na území mesta

 zriadenie a odovzdanie do  prevádzky -  výdajňa pitnej vody na Krátkej ulici 30 
 v súčinnosti s CPP Košice riešenie právnej pomoci 
 riešenie zmeny opatrovníctva u obmedzenej duševne chorej klientky 
 pomoc pri riešení vybavenia dokladov pre klienta 

Uznesenie č. 1/02/2020: Komisia berie správu na vedomie. Vzhľadom na to, že toto je zrejme 
posledný projekt financovaný z externých zdrojov, odporúča vedeniu mesta venovať sa tejto 
oblasti po personálnej a  priestorovej stránke aj po ukončení projektu (v r. 2023).

Hlasovanie: 
Mgr. 
Dionýz 
Kemény

Zoltán 
Beke

Ing.  Jozef 
Kováč

Mgr. 
Zoltán 
Kónya

Mgr. 
Marek 
Krajňák

Mgr. Erika 
Ocelníková

Mgr. 
Monika 
Šeďová

Mgr. 
Csaba 
Simon

Mgr. Andrej 
Vaško

Za Za Za Za Za Za Za Za Za 

bod č. 2
Všeobecne záväzné nariadenie o správe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta 
Rožňava - návrh na zmeny a doplnenie

Materiál pripravil Mgr. Halyák. Návrh predkladáme z nasledovných dôvodov:
1.  1.  januára  2020 nadobudla  účinnosť pomerne rozsiahla  novela zákona č.  131/2010 Z. z. 
o pohrebníctve (ďalej len „zákon“). 
2. Uvedené VZN je prevádzkovým poriadkom pohrebísk na území mesta, pričom zákon v    § 18 
výslovne  určuje,  čo  má  obsahovať.  Preto  niektoré  ustanovenia  navrhujeme  vypustiť  ako 
nadbytočné,  keďže  boli  „skopírované“  zo  zákona.  Takýto  postup  je  podľa  prokuratúry 
neprípustný (okrem prípadov, ak tak výslovne stanovuje zákon).
3.  V texte  VZN  je  niekde  uvedený  pojem  „správca  pohrebiska“,  inde  „prevádzkovateľ 
pohrebiska.“  Preto  navrhujeme  zjednotenie  terminológie  –  používanie  zákonného  pojmu 
„prevádzkovateľ“ pohrebiska.

Bližšie vysvetlenie navrhovaných zmien VZN je nasledovné:
§1 ods. 1 – zákon v § 18 určuje, čo má obsahovať prevádzkový poriadok
§3 ods. 2 písm. s) – zákon už umožňuje aj tzv. ekologické pochovanie - uloženie spopolnených 
ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pohrebisku v biologicky rozložiteľnej urne
§5 ods. 5 – novelizácia zákona
§6 – vypustené ustanovenia upravuje zákon
§7 ods. 1 – novelizácia zákona
§7 ods. 4 až 6 – vypustené ustanovenia upravuje zákon
§9 ods. 2 – lehoty na ukončenie výstavby sa určujú v stavebnom konaní
§9 ods. 7 – podľa prechodných ustanovení  zákona vo VZN v súčasnosti stanovené ochranné 
pásmo pohrebiska zanikne najneskôr 31. 3. 2020, ak si obec do tohto dátumu nestanoví vo VZN 
inú šírku ochranného pásma. Preto je potrebné určiť ochranné pásmo vo VZN „nanovo.“ 
§10 ods. 5a – dopĺňa sa sadzba za uloženie biologicky rozložiteľnej urny
§11 ods. 3 – zanedbanie starostlivosti o hrobové miesto nie je podľa zákona dôvodom výpovede 
nájomnej zmluvy
§13 – vypustené ustanovenie upravuje zákon
§14 ods. 3 – vypustené ustanovenie upravuje zákon
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Diskusia: 
p. Beke: 

 Navrhol vypustenie v § 10 bod 5a písm. b) (uloženie urny so semenom stromu), lebo 
v súčasnosti sa nedá realizovať. 

 Z nariadenia sa vypúšťajú ustanovenia, ktoré sú uvedené v zákone. Keďže nariadenie je 
prístupné aj v priestoroch cintorína, veľa potrebných informácií občania (návštevníci 
cintorína) nezískajú bez toho, aby nemuseli pozrieť aj zákon.    

 v §10 je číslovanie ods.  5. a 5a., 7. je vypustený. Ak by sa prečíslovali, nemuselo by sa 
použiť  označenie ods.  5a. 

 Upozornil na obmedzenú kapacitu súčasného cintorína. Bude potrebné sa zaoberať 
ďalším vhodným priestorom. Tiež by bolo na zváženie vybudovať nové kolumbárium 
(napr. popri plote pri OA). 

p. Šeďová: Potvrdila, že je pre občana lepšie mať všetky potrebné informácie v jednom 
dokumente (VZN), nemusia si tak študovať niekoľko ďalších predpisov. Ak nie je možné 
ponechať v nariadení časti zo zákona, navrhuje to riešiť aspoň poznámkou pod čiarou / odkaz na 
príslušný paragraf. 
p. Kemény: Informoval sa (vzhľadom aj na medializované problémy iných miest), či nie sú 
problémy na cintoríne so starými stromami / nebezpečnými konármi. 
p. Beke: Je vydaný súhlas na výrub niekoľkých stromov, no výrub závisí od finančných 
prostriedkov. 

Uznesenie č. 2/02/2020: Komisia odporúča: 
1. v návrhu VZN:  vypustiť v § 10 bod  5a písm. b) 
2. v návrhu VZN: časti,  ktoré sa navrhujú vypustiť z dôvodu,  že  ide  o ustanovenia zo 

zákona, uviesť ako poznámku pod čiarou. 
3. aby  príslušné odbory MsÚ a odborné komisie  sa  v dostatočnom predstihu zaoberali 

možnosťami rozšírenia / zriadenia nového cintorína vzhľadom na životnosť a kapacitu 
súčasného cintorína ako aj možnosťou vybudovania  nového kolumbária v súčasnom 
cintoríne.

Hlasovanie: 
Mgr. 
Dionýz 
Kemény

Zoltán 
Beke

Ing.  Jozef 
Kováč

Mgr. 
Zoltán 
Kónya

Mgr. 
Marek 
Krajňák

Mgr. Erika 
Ocelníková

Mgr. 
Monika 
Šeďová

Mgr. 
Csaba 
Simon

Mgr. Andrej 
Vaško

Za Za Za Za Za Za Za Za Za 

bod č. 3 Bytová agenda

A. Žrebovanie poradia prideľovania malometrážnych bytov 
Tajomníčka komisie predložila  návrh na riešenie prideľovania ešte voľných malometrážnych 
bytov.  Vzhľadom na rôzny technický stav jednotlivých voľných bytov sa voľné malometrážne 
byty od novembra 2019 prideľujú na základe žrebovania. K 19.2.2020 evidujeme ešte 8 voľných 
malometrážnych bytov  (2 jednoizbové a 6 garsónok). 
1. Žrebovaním sa určí poradie bytov (1-izbových a garsónok), ktoré sa budú prideľovať 
žiadateľom podľa poradovníka s prihliadnutím na požiadavku poschodia (pri odkázaných  
žiadateľoch) a na odôvodnené požiadavky na lokalitu (popisné číslo). 
2. Ak sa neskôr uvoľnia malometrážne byty navrhujeme zaradiť ich na prvé miesto 
v poradovníku voľných bytov (vzhľadom na to, že medzi uvoľnením a pridelením bude najkratší 
čas a tým je vyriešenie zapojenia elektriny v byte administratívne aj finančne menej náročné).  
V prípade ich zaradenia na koniec môže prejsť lehota, po ktorej je potrebné vykonať revíziu, 
zaplatiť zapojovací poplatok.   
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Uznesenie  č.  3/02/2020:  Komisia  žrebovaním  určila  nasledovné  poradie  voľných 
malometrážnych  bytov,  ktoré  sa  budú  prideľovať  žiadateľom  podľa  poradovníka 
s prihliadnutím  na požiadavku  poschodia  (pri  odkázaných   žiadateľoch)  a na odôvodnené 
požiadavky na lokalitu (popisné číslo): 

V prípade ďalšieho uvoľnenia bytu, komisia odporúča zaradiť tento voľný byt na 1. miesto 
v poradí prideľovania bytov. 

Hlasovanie: 
Mgr. 
Dionýz 
Kemény

Zoltán 
Beke

Ing.  Jozef 
Kováč

Mgr. 
Zoltán 
Kónya

Mgr. 
Marek 
Krajňák

Mgr. Erika 
Ocelníková

Mgr. 
Monika 
Šeďová

Mgr. 
Csaba 
Simon

Mgr. Andrej 
Vaško

Za Za Za Za Za Za Za Za Za 

B. Informácie v zmysle VZN
Informácie  o žiadostiach, ich  riešení,  voľných  bytoch,  výpovediach  z nájmu  a  pridelených 
bytoch za obdobie od 1.1.2020 do 18.2.2020. 

Uznesenie č. 4/02/2020: Komisia berie informáciu v bytovej oblasti  na vedomie. 

Hlasovanie: 
Mgr. 
Dionýz 
Kemény

Zoltán 
Beke

Ing.  Jozef 
Kováč

Mgr. 
Zoltán 
Kónya

Mgr. 
Marek 
Krajňák

Mgr. Erika 
Ocelníková

Mgr. 
Monika 
Šeďová

Mgr. 
Csaba 
Simon

Mgr. Andrej 
Vaško

Za Za Za Za Za Za Za Za Za 

C. Výmeny bytov 
Nájomníčka 3-izbového bytu o výmere 78,50 m2 Družba II.  a nájomníčka 3-izbového bytu 
o výmere 75 m2 Družba I. sa dohodli na vzájomnej výmene bytov. 
V zmysle VZN sú splnené podmienky na udelenie súhlasu s výmenou bytov. 

Uznesenie  č.  5/02/2020:  Komisia  odporúča  udeliť  súhlas  so  vzájomnou  výmenou  bytov 
v zmysle § 715 Občianskeho zákonníka.  

Hlasovanie: 
Mgr. 
Dionýz 
Kemény

Zoltán 
Beke

Ing.  Jozef 
Kováč

Mgr. 
Zoltán 
Kónya

Mgr. 
Marek 
Krajňák

Mgr. Erika 
Ocelníková

Mgr. 
Monika 
Šeďová

Mgr. 
Csaba 
Simon

Mgr. Andrej 
Vaško

Za Za Za Za Za Za Za Za Za 
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1-izbové Č.bytu Garsónky Č.bytu
1. Jovická 60 1.posch 1 1. Jovická 52 3.posch 8
2. Jovická 58 1.posch 13 2. Jovická 54 3.posch 20

3. Jovická 58 1.posch 14
4. Jovická 56 4.posch* 11
5. Jovická 60 1.posch 2
6. Jovická 52 1.posch 2



bod č. 4 Plnenie uznesení komisie 
Tajomníčka komisie informovala o plnení uznesení komisie zo dňa 13.1.2020. 

Uznesenie č. 5/01/2020: Komisia berie plnenie uznesení na vedomie. 

Hlasovanie: 
Mgr. 
Dionýz 
Kemény

Zoltán 
Beke

Ing.  Jozef 
Kováč

Mgr. 
Zoltán 
Kónya

Mgr. 
Marek 
Krajňák

Mgr. Erika 
Ocelníková

Mgr. 
Monika 
Šeďová

Mgr. 
Csaba 
Simon

Mgr. Andrej 
Vaško

Za Za Za Za Za Za Za Za Za 

bod č. 6 Rôzne a diskusia 

Ing. Valková informovala o výberových konaniach: na zamestnanca Komunitného centra, ktoré 
sa konalo dnes a na zamestnanca MOPS, ktoré sa uskutoční v stredu, 26.2.2020.  O výsledku 
konania bude možné informovať po súhlase Implementačnej agentúry. 

Záver  
Predseda komisie  poďakoval  prítomným za  účasť na zasadnutí  komisie.  Ďalšie  zasadanie  sa 
uskutoční   6.4.2020 (PONDELOK) od 15,30 h.  

Mgr. Dionýz Kemény 
     predseda komisie                             

Zapísala: Ľudmila Černická 
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