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

zo dňa 9.9.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny    

Rokovanie  komisie  otvoril  predseda  komisie,  Mgr.  Kemény.  Predložil  návrh  na  zmenu 
programu:  bod  10.  Petícia  za  rekonštrukciu  malometrážnych  bytov  zaradiť  ako  bod  1. 
a doplnenie bodu 13. VZN o správe a prevádzkovaní pohrebísk. 
Navrhol program rokovania: 

Program predkladateľ 
Otvorenie Mgr. Dionýz Kemény

1.
Petícia za rekonštrukciu malometrážnych bytov vo vlastníctve mesta 
Rožňava na Jovickej ulici v Rožňave

Ing. Dana Majorčíková

2. Výročná správa a konsolidačná výročná správa mesta za rok 2018 Ing. Erika Leskovjanská
3. Plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2019 

Helena Molnárová
4. Zmena rozpočtu mesta na rok 2019 
5. Návrh na odmenu Mgr. Dionýzovi Keményovi za plnenie úloh hlavného 

koordinátora Participatívneho rozpočtu v roku 2018 – poslanecký návrh 

JUDr. Judita Jakobejová
6.

Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta – návrh 
na zmenu a doplnenie 

7. Komisia sociálna, zdravotná a bytová – zmena člena 
8. Zriadenie komisie pre rómsku komunitu pri MZ v Rožňave – návrh 
9. Rokovací poriadok MZ – návrh na zmenu (poslanecký návrh)

10.
Zásady pre určovanie vyhradených parkovacích miest pre držiteľov 
preukazu osoby s ŤZP – návrh 

Mgr. Juraj Halyák

11.
Bytová agenda
a) informácia v zmysle VZN 
b) malometrážne byty – návrh na riešenie 

Mgr. Ľudmila Černická

12. Plnenie uznesení komisie 

13.
Rôzne  a diskusia 
a) Informácia o projektoch TSP, KC a MOPS
b) VZN o správe a prevádzkovaní pohrebísk 

Ing. Katarína Valková 
Mgr. Juraj Halyák 

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.  Andrej 
Vaško

Za Neprítomný Za Za Za Za Neprítomná Za 

bod č. 1
Petícia za rekonštrukciu malometrážnych bytov vo vlastníctve mesta Rožňava 
na Jovickej ulici v Rožňave 

Predseda komisie vyzval prítomných nájomníkov, aby prezentovali svoje požiadavky. 
P. Klincko (nájomník): Požiadal, aby sa prečítala ich požiadavka.  

Petíciou žiadajú: 
1. „Výmenu  okien  v bytových  a nebytových  priestoroch.  Ich  dezolátny  stav  spôsobuje 

obrovské úniky tepla, za ktoré nájomníci nevládzu platiť. Preto šetrenia kúrením nielen 
na úkor komfortu bývania, ale aj na úkor zdravia, čo je nedôstojné života v 21. storočí. 

2. Žiadame  urýchlene  zatepliť  severnú  obvodovú  stenu,  južnú  obvodovú  stenu,  2 
severozápadné  a 2  juhovýchodné  obvodové  steny  bytovky.  Okrem  netesnosti  okien 
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nájomníci okrajových bytov pre nezateplené obvodové steny bytovky v zime nevedia 
byty  dostatočne  vykúriť.  Nájomníci  v bytoch,  hraničiacich  s južnou  obvodov  stenou 
bytovky,  trpia  ešte  aj  v lete,  lebo  v bytoch  majú  vyše  30  stupňové  horúčavy. 
Nezateplená  stena  siaha  po  celej  dĺžke  krajných  bytov.  Následne  žiadame  zatepliť 
ostatné obvodové steny bytovky. 

3. Rekonštrukciu vchodových dverí a zvončekov, aby bolo možné otvoriť vchodové dvere 
z bytov.  Kvôli  bezpečnosti  nájomníkov  je  vchodové  dvere  nutné  uzatvárať.  Starší, 
nemobilní a telesne postihnutí nájomníci nemôžu vpustiť svojich hostí. 

4. Rekonštrukciu  elektroinštalácie  a osvetlenia  v spoločných  priestoroch.  Tohoročné 
vyúčtovanie ukázalo neúmerne vysoké nedoplatky za osvetlenie spoločných priestorov, 
pretože v bytovke nie je zriadené zariadenie,  aby osvetlenie fungovalo na fotobunku, 
ako je to v dnešnej dobe bežné. 

5. Úpravu  interiéru  nebytových  priestorov  interiéru,  vymaľovanie  stien  a výmena 
gumolitu. 

6. Rekonštrukciu balkónov, lodžií a úpravu fasády“.  

Diskusia: 
p.  Kemény:  Aj  v minulosti  sa  komisia  zaoberala  technickou  stránkou  bytov  (bezbariérový 
prístup, altánok, úprava okolia). Stav popísaný v petícii je naozaj taký a víta, že upozornili na 
túto skutočnosť. Ide o majetok mesta,  ktorý je potrebné zveľadiť,  ale treba sa pozrieť aj  na 
finančnú  stránku.  Príjmy  nájomného,  ktoré  je  skôr  symbolické,  vykryjú  ťažko len  zákonné 
povinnosti a nevyhnutné opravy. 
p.  Jaššová (nájomníčka):  Odkedy boli  namontované merače tepla,  má nedoplatky,  čo je pri 
nízkych dôchodkoch problém. Upozornila na úniky tepla (dvere, okná).       
P. Klincko (nájomník): Uviedol, že prostriedky je možné získať aj zo ŠFRB. 

Uznesenie č. 1/09/2019: Komisia odporúča zaoberať za uvedenou problematikou a hľadať 
možnosti financovania z iných zdrojov. Odporúča realizovať práce podľa návrhu: 

 Rok 2019: Výmena hlavných vchodových dverí  za  plastové s elektrickými vrátnikmi,  
novými  domácimi  telefónmi,  zvončekmi  a s  kecafónmi   a   poštovými  schránkami 
zriadenými na vchodových  dverách do budovy  predpokladaný   náklad  cca 1500 x 6  
vchodov  = 9000 €  

 Rok 2020 : Postupná rekonštrukciu elektrickej  inštalácie. 
 Ďalšie  roky:   Postupná výmena okien   a vchodových  dvier   nachádzajúcich   sa na 

zadnej  strane     bytových  domov  , rekonštrukcia  a lebo  výmena   výťahov,  výmena 
ležatých rozvodov TÚV a izolácia stupačiek na TÚV   z vlastných zdrojov  mesta alebo  
z   úveru  komerčnej  banky  alebo   ŠFRB.   Zateplenie  bytových  domov  –  najväčšia  
investícia – je potrebné  hľadať možnosti financovania aj z iných zdrojov.

Hlasovanie 
Mgr.  Dionýz 
Kemény

Zoltán 
Beke

Ing.Jozef 
Kováč

Mgr.Zoltán 
Kónya

Mgr.Marek 
Krajňák

Mgr.  Erika 
Ocelníková

Mgr. Monika 
Šeďová

Mgr.  Andrej 
Vaško

Za Neprítomný Za Za Za Za Neprítomná Za 
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bod č. 2 Výročná správa a konsolidačná výročná správa mesta za rok 2018

Materiál vypracovala Ing. Klára Leskovjanská, prezentovala Ing. Erika Leskovjanská. 

Uznesenie č. 2/09/2019: Komisia odporúča schváliť výročnú správu za rok 2018.  

Hlasovanie 
Mgr.  Dionýz 
Kemény

Zoltán 
Beke

Ing.Jozef 
Kováč

Mgr.Zoltán 
Kónya

Mgr.Marek 
Krajňák

Mgr.  Erika 
Ocelníková

Mgr. Monika 
Šeďová

Mgr.  Andrej 
Vaško

Za Neprítomný Za Za Za Za Neprítomná Za 

bod č. 3 Plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2019

Materiál prezentovala Helena Molnárová. Plnenie rozpočtu je vrátane rozpočtových organizácií 
a príspevkovej  organizácie  MsD  Actores.  Materiál  obsahuje  aj  monitorovaciu  správu 
k 30.6.2019. 
 
Uznesenie č. 3/09/2019: Komisia berie plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2019 na vedomie.   

Hlasovanie 
Mgr.  Dionýz 
Kemény

Zoltán 
Beke

Ing.Jozef 
Kováč

Mgr.Zoltán 
Kónya

Mgr.Marek 
Krajňák

Mgr.  Erika 
Ocelníková

Mgr. Monika 
Šeďová

Mgr.  Andrej 
Vaško

Za Neprítomný Za Za Za Za Neprítomná Za 

bod č. 4 Zmena rozpočtu mesta na rok 2019

Materiál  prezentovala  Helena  Molnárová.  Návrh  na  zmenu  rozpočtu  vychádza  z plnenia 
rozpočtu k 30.6.2019. V materiáli sú zdôvodnené všetky zmeny.  

Uznesenie  č.  4/09/2019:  Komisia  odporúča  schváliť  zmenu rozpočtu  mesta  na  rok  2019  
podľa návrhu.   

Hlasovanie 
Mgr.  Dionýz 
Kemény

Zoltán 
Beke

Ing.Jozef 
Kováč

Mgr.Zoltán 
Kónya

Mgr.Marek 
Krajňák

Mgr.  Erika 
Ocelníková

Mgr. Monika 
Šeďová

Mgr.  Andrej 
Vaško

Za Neprítomný Za Za Za Za Neprítomná Za 

bod č. 5
Návrh na odmenu Mgr. Dionýzovi Keményovi za plnenie úloh hlavného 
koordinátora Participatívneho rozpočtu v roku 2018 – poslanecký návrh

Materiál sa z rokovania sťahuje, keďže ide o kompetenciu mestského zastupiteľstva. 
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bod č. 6 Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta – návrh na zmenu 
a doplnenie

Materiál predložila JUDr. Jakobejová. 

Uznesenie č. 5/09/2019: Komisia odporúča odmeny predstaviteľov volených orgánov mesta  
nasledovne (% zo základného platu primátora mesta):    

- poslanec  3%
- predseda komisie 3 %
- podpredseda komisie 2 %
- člen komisie 2 %

Hlasovanie 
Mgr.  Dionýz 
Kemény

Zoltán 
Beke

Ing.Jozef 
Kováč

Mgr.Zoltán 
Kónya

Mgr.Marek 
Krajňák

Mgr.  Erika 
Ocelníková

Mgr. Monika 
Šeďová

Mgr.  Andrej 
Vaško

Za Neprítomný Za Za Za Za Neprítomná Za 

bod č. 7 Komisia sociálna, zdravotná a bytová – zmena člena

Materiál  predložila  JUDr.  Jakobejová.  K 30.6.2019  sa  členstva  v komisii  vzdal  Mgr.  Zsolt 
Buza.      Dňa 27.8.2019 bol zástupcom primátora Ing. Jánom Lachom podaný návrh na člena 
komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej v osobe Mgr.  Csabu Simona.

Uznesenie  č.  6/09/2019:  Komisia  odporúča  zvoliť  za  člena  komisie  sociálnej,  zdravotnej  
a bytovej Mgr. Csabu Simona. 

Hlasovanie 
Mgr.  Dionýz 
Kemény

Zoltán 
Beke

Ing.Jozef 
Kováč

Mgr.Zoltán 
Kónya

Mgr.Marek 
Krajňák

Mgr.  Erika 
Ocelníková

Mgr. Monika 
Šeďová

Mgr.  Andrej 
Vaško

Za Neprítomný Za Za Za Za Neprítomná Za 

bod č. 8 Zriadenie komisie pre rómsku komunitu pri MZ v Rožňave – návrh

Materiál predložila JUDr. Jakobejová. 
Dňa 17.6.2019 bola Mestskému úradu v Rožňave doručená žiadosť p. Anny Rézmúvesovej, 
ktorá žiadala o zriadenie komisie pre otázky riešenia rómskeho etnika, ktorá bude prerokovávať 
všetky  záležitosti  týkajúce  sa  akýchkoľvek  oblastí  života  občanov  severnej  časti  mesta 
Rožňava, pričom zloženie komisie navrhuje určiť z občanov žijúcich v severnej časti mesta.

Uznesenie  č.  7/09/2019:  Komisia  neodporúča  zriadiť  komisiu  pre  rómsku  komunitu  na  
základe predloženého návrhu.   

Hlasovanie 
Mgr.  Dionýz 
Kemény

Zoltán 
Beke

Ing.Jozef 
Kováč

Mgr.Zoltán 
Kónya

Mgr.Marek 
Krajňák

Mgr.  Erika 
Ocelníková

Mgr. Monika 
Šeďová

Mgr.  Andrej 
Vaško

Za Neprítomný Za Zdržal sa Za Za Neprítomná Za 
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bod č. 9 Rokovací poriadok MZ – návrh na zmenu (poslanecký návrh)

Materiál  predložila  JUDr.  Jakobejová.  Zmeny  sa  týkajú  programu rokovania  (§  5  a  §  7a), 
spôsobu ospravedlňovania  neúčasti  poslancov  (§  7).   Program rokovania  MZ v druhom až 
štvrtom bode je  navrhovaný nasledovne:  diskusia  občanov,  interpelácie  poslancov,  kontrola 
uznesení. 

P. Vaško: navrhol nahradiť slovné spojenie v §7: „písomne, alebo v elektronickej forme“  za 
„písomne do podateľne alebo elektronicky“. 

Uznesenie  č.  8/09/2019:  Komisia  odporúča  schváliť  zmeny  rokovania  poriadku  MZ 
s úpravou slovného spojenia v § 7 podľa návrhu.    

Hlasovanie 
Mgr.  Dionýz 
Kemény

Zoltán 
Beke

Ing.Jozef 
Kováč

Mgr.Zoltán 
Kónya

Mgr.Marek 
Krajňák

Mgr.  Erika 
Ocelníková

Mgr. Monika 
Šeďová

Mgr.  Andrej 
Vaško

Za Neprítomný Za Za  Za Za Neprítomná Za 

bod č. 10
Zásady pre určovanie vyhradených parkovacích miest pre držiteľov preukazu 
osoby s ŤZP – návrh

Materiál vypracoval Mgr. Halylák.  Podľa predloženého návrhu:
 vyhradiť parkovacie miesto bude možné len takej osobe ŤZP, ktorá má postihnutie v 

oblasti mobility alebo orientácie
 mesto  preverí  trvanie  podmienok  pre  určenie  vyhradeného  parkovacieho  miesta  na 

základe podnetu doručeného mestu alebo z vlastného rozhodnutia
 užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta uhradí len skutočné náklady Technických 

služieb za jeho zriadenie a údržbu (konkrétnu výšku určia Technické služby)
 mesto „preposúdi“ všetky doteraz určené vyhradené parkovacie miesta do 31. 3. 2020.

Uznesenie  č.  9/09/2019:  Komisia  odporúča  schváliť  Zásady  pre  určovanie  vyhradených  
parkovacích miest pre držiteľov preukazu osoby s ŤZP podľa návrhu. 

Hlasovanie 
Mgr.  Dionýz 
Kemény

Zoltán 
Beke

Ing.Jozef 
Kováč

Mgr.Zoltán 
Kónya

Mgr.Marek 
Krajňák

Mgr.  Erika 
Ocelníková

Mgr. Monika 
Šeďová

Mgr.  Andrej 
Vaško

Za Neprítomný Za Za  Za Za Neprítomná Za 

bod č. 11 Bytová agenda

A) Tajomníčka komisie predložila: 
a)  informácie v zmysle VZN o žiadostiach, ich riešení, voľných bytoch, výpovediach z nájmu, 
pridelených bytoch za obdobie od 1.6.2019 do 31.8.2019. 
b) žiadosť nájomníkov bytov Družba o udelenie súhlasu so vzájomnou výmenou bytov. 

Uznesenie č. 10/09/2019: Komisia berie informáciu v bytovej oblasti  na vedomie a odporúča 
udeliť súhlas so vzájomnou výmenou bytov.
   
Hlasovanie 
Mgr.  Dionýz 
Kemény

Zoltán 
Beke

Ing.Jozef 
Kováč

Mgr.Zoltán 
Kónya

Mgr.Marek 
Krajňák

Mgr.  Erika 
Ocelníková

Mgr. Monika 
Šeďová

Mgr.  Andrej 
Vaško

Za Neprítomný Za Za  Za Za Neprítomná Za 
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c) Žiadosť o obnovenie nájomnej zmluvy 

Uznesenie  č.  11/09/2019:  Komisia  odporúča predvolať všetky  osoby tvoriace  domácnosť,  
zhodnotiť  príjem  všetkých  a reálne  navrhnúť  riešenie  úhrady  nedoplatkov  (jednorazová  
úhrada a splátky  zostatku).  Konkrétny  návrh,  ktorý  navrhne žiadateľka a osoby tvoriace 
domácnosť  bude  opakovane  prerokovaný.  Zároveň  odporúča  riešiť  evidenciu  
spolubývajúcich osôb tak, ako je v skutočnosti. 

Hlasovanie 
Mgr.  Dionýz 
Kemény

Zoltán 
Beke

Ing.Jozef 
Kováč

Mgr.Zoltán 
Kónya

Mgr.Marek 
Krajňák

Mgr.  Erika 
Ocelníková

Mgr. Monika 
Šeďová

Mgr.  Andrej 
Vaško

Za Neprítomný Za Za  Za Za Neprítomná Za 

B) Malometrážne byty – návrh na riešenie  

Otázka  malometrážnych  bytov  bola  predmetom  rokovania  komisie  niekoľkokrát.  Postupné 
uvoľňovanie  bytov  a nízky  záujem,  resp.  nízky  počet  obyvateľov,  ktorí  spĺňajú  súčasné 
podmienky  spôsobuje evidenciu voľných bytov.
Po  zvážení  rôznych  alternatív  ako  najjednoduchšie  a hlavne  bez  sťahovania  a riešenia 
problémov,  ktoré  z toho  vzniknú  sa  javí  alternatíva  prehodnotenia  podmienok  vo  VZN. 
V prípade,  že by postupne stúpol  záujem odkázaných obyvateľov, zmenou VZN  je možné 
rýchle prispôsobenie sa dopytu. 
V súčasnosti  dôchodca,  ktorý nie je odkázaný na sociálnu službu môže žiadať nájomný byt 
Družba, avšak  podľa bodovacieho systému má nula bodov. K 31.8.2019 evidujeme na byty 
Družba len 4 žiadateľov – dôchodcov, no mnohí si nepodajú žiadosť, keď ich šanca dostať sa 
k bytu je minimálna. A zväčša sa im ponúka len byt, ktorý odmietli žiadatelia pred nimi (nemá 
balkón a je  na podkroví).  Druhou početnou skupinou v poradovníku na byty Družba sú už 
dlhodobo žiadatelia s 9 bodmi. Ide najmä o jednotlivcov, bez nezaopatrených detí, nad 35 rokov 
a ekonomicky aktívnych.  Ich šance získať byt sú nízke, keďže tieto byty sú prioritne určené pre 
tých, ktorí majú maloleté  deti.
Návrh na zmenu VZN v     čl. IV. Byty osobitného určenia (malometrážne byty)  
Zmeniť kritéria tak, aby sa rozšíril okruh obyvateľov, ktorí môžu žiadať o pridelenie: 
Pri zostavovaní poradovníka by boli uprednostnení tí, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu, 
avšak len do IV. stupňa (vyšší stupeň vyžaduje celodennú starostlivosť). V súčasnosti môžu 
žiadať aj obyvatelia s vyšším stupňom, len získajú menej bodov. Túto skupinu by sme vylúčili 
z možnosti podať si žiadosť o malometrážny byt, keďže zdravotný stav im nedovoľuje bývať 
samostatne a potom rodinní príslušníci žiadajú o pobyt v týchto bytoch, kvôli príspevku z ÚP.  
Na druhom mieste by boli dôchodcovia neodkázaní. V prípade, že by sme neevidovali 
v poradovníku žiadateľa - dôchodcu, voľný byt by mohol byť pridelený žiadateľovi v treťom 
bode. 
Táto alternatíva riešenia by najmenej zasiahla súčasných nájomníkov, najmenej by narušila 
relatívne pokojné bývanie a v prípade, že by sa náhodou investovalo do rekonštrukcie týchto 
bytov, mohol by sa zvýšiť aj záujem o ne. 

V prípade odporúčania pokračovať týmto smerom – zmenou VZN, ktorou sa definujú iné 
podmienky pre žiadateľov, sa spolu s právnym odborom pripraví návrh na zmenu VZN na 
októbrové rokovanie. Zároveň budú navrhované aj iné zmeny VZN, ktoré vyplývajú z praxe.   
Uznesenie by sa malo týkať:  

- čo s evidovanými žiadateľmi (5 žiadateľov v poradovníku)
- pripraviť zmenu VZN 
- zvýšiť výšku nájomného (pripraviť alternatívy) 
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Uznesenie č. 12/09/2019: Komisia odporúča pripraviť návrh na zmenu VZN na októbrové  
zasadanie  komisie.  Do  schválenia  nových  podmienok  neodporúča  prideľovať  byty  pre  
evidovaných žiadateľov. Zároveň odporúča pripraviť alternatívy zvýšenia výšky nájomného  
v malometrážnych bytoch.   

Hlasovanie 
Mgr.  Dionýz 
Kemény

Zoltán 
Beke

Ing.Jozef 
Kováč

Mgr.Zoltán 
Kónya

Mgr.Marek 
Krajňák

Mgr.  Erika 
Ocelníková

Mgr. Monika 
Šeďová

Mgr.  Andrej 
Vaško

Za Neprítomný Za Za  Za Za Neprítomná Za 

bod č. 12 Plnenie uznesení komisie

Tajomníčka komisie informovala o plnení uznesení komisie zo 6.6.2019. 

Uznesenie č. 13/09/2019: 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.  Andrej 
Vaško

Za Neprítomný Za Za  Za Za Neprítomná Za 

bod č. 13 Rôzne a diskusia 

a) Informácia o projektoch TSP, KC a MOPS
Ing. Valková informovala členov komisie o ukončení projektov TSP a KC k 31.8.2019, ktoré 
boli  financované  prostredníctvom  Implementačnej  agentúry  MPSVaR.  V rámci  zachovania 
terénnej  aj  komunitnej  práce  sa  mesto  rozhodlo  zamestnávať  ďalej  týchto  pracovníkov 
z vlastných zdrojov do doby začatia nového projektu. Prostriedky na personálne výdavky by 
mali byť refundované z IA MPSVaR po začatí nového projektu. 
Od 1.7.2019 pomáha MP  dohliadať nad poriadkom v meste aj „Miestna občianska poriadková 
služba“  –  tzv.  „Rómska  hliadka“  (dvaja  zamestnanci).  Hliadka  bola  zriadená  s finančnou 
podporou  projektu  spolufinancovaného  z Európskeho  sociálneho  fondu  a  realizovaného 
prostredníctvom  MV  SR  z Operačného  programu  Ľudské  zdroje.  Činnosť  hliadky  je 
koordinovaná MP v spolupráci  s odborom sociálnych vecí  a bytovej  politiky.  Od septembra 
2019  je  už  len  jeden  zamestnanec  a na  uvoľnené  miesto  je  vypísané  oznámenie  o voľnom 
pracovnom mieste s predpokladaným nástupom od 1.10.2019. Pracovný čas v letnom období 
bol od 12-20 h. a od septembra je od 7-15 h.  Zatiaľ sú na činnosť hliadky pozitívne ohlasy. 

Uznesenie č. 14/09/2019: Komisia berie informáciu na vedomie. 

Hlasovanie 
Mgr.  Dionýz 
Kemény

Zoltán 
Beke

Ing.Jozef 
Kováč

Mgr.Zoltán 
Kónya

Mgr.Marek 
Krajňák

Mgr.  Erika 
Ocelníková

Mgr. Monika 
Šeďová

Mgr.  Andrej 
Vaško

Za Neprítomný Za Za  Za Za Neprítomná Za 
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b) VZN mesta Rožňava o správe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Rožňava – návrh na zmeny
Materiál vypracoval Mgr. Halyák. 
Na základe podkladov Technických služieb mesta Rožňava ako správcu pohrebísk na území 
mesta predkladáme návrh  na zmeny VZN mesta Rožňava o správe a prevádzkovaní pohrebísk 
na území mesta Rožňava predovšetkým v § 10, ktorý upravuje cenník služieb a ďalšie poplatky. 
K ich  poslednej  úprave  došlo  v roku  2009  v súvislosti  s prechodom  na  menu  euro.  Ďalej 
navrhujeme  vypustiť  z  §  10  ods.  7,  pretože  správca  cintorína  výkopy hrobov nevykonáva. 
Vzhľadom na obmedzenú kapacitu súčasného cintorína vyvstáva čoraz naliehavejšia potreba 
hľadať ďalšie pozemky na prevádzkovanie pohrebísk.
Materiál  obsahuje  aj  správu  o stave  mestského  cintorína,  ktorú  vypracoval  p.  Zoltán  Beke, 
správca cintorína. V správe upozorňuje na nedostatky a potrebné investície ako napr. chodníky 
(vyasfaltovanie, zámková dlažba), oprava oplotenia, doplnenie vodovodných ventilov, stromy, 
ktoré  ohrozujú  bezpečnosť  (potreba  vypíliť),  rekonštrukcia  kolumbária  a  výstavba  nového, 
hľadať  možnosti  vytvorenia  ďalšej  časti  cintorína,   zastrešenie  vchodu  v m.č.  Nadabula, 
preskúmať možnosti výstavby murovaného objektu s priestormi pre správcu cintorína a jeho 
stránky, toalety pre zamestnancov a verejnosť. 

Uznesenie č. 15/09/2019: Komisia odporúča schváliť zmeny VZN mesta Rožňava o správe 
a prevádzkovaní  pohrebísk  na  území  mesta  Rožňava  podľa  návrhu.  Veci  technického  
charakteru odporúča riešiť správcom (TSM).

Hlasovanie 
Mgr.  Dionýz 
Kemény

Zoltán 
Beke

Ing.Jozef 
Kováč

Mgr.Zoltán 
Kónya

Mgr.Marek 
Krajňák

Mgr.  Erika 
Ocelníková

Mgr. Monika 
Šeďová

Mgr.  Andrej 
Vaško

Za Neprítomný Za Za  Za Za Neprítomná Za 

Záver  
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie. Ďalšie zasadanie sa 
uskutoční   21.10.2019 (PONDELOK). 

Mgr.  Dionýz Kemény
                                                                                                                 predseda komisie

Zapísala: Ľudmila Černická 
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