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

zo dňa 11.3.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny    

Predseda komisie  otvoril  rokovanie  komisie.  Privítal  všetkých prítomných a odovzdal  slovo 
tým,  ktorí  sa  na  minulom  zasadnutí  nepredstavili  z dôvodu  neprítomnosti  ako  aj  z dôvodu 
neskoršieho zvolenia za člena.   

Predložil program rokovania. 

Program predkladateľ 
Otvorenie Mgr. Dionýz Kemény

1. Návrh rozpočtu mesta na r. 2019-2021 Ing. Klára Leskovjanská
2. Štatút mesta Rožňava Mgr. Juraj Halyák

3. 
Zdravé regióny – predstavenie projektu a činnosti 
asistenta osvety zdravia 

Bc. Jana Tolnaiová
koordinátorka 

4. 
Prestavenie ďalších činnosti mesta v sociálnej oblasti: 

a) Terénna sociálna práca v meste Terénni sociálni pracovníci
b) Komunitné centrum Pracovníci KC
c) Denné centrum  Zamestnanec denného centra

5. Plnenie uznesení zo dňa 11.2.2019 Mgr. Ľudmila Černická 
6. Bytová agenda informácia v zmysle VZN Mgr. Ľudmila Černická 
7. Rôzne  
8. Diskusia 

Záver

Hlasovanie za program rokovania: 
Mgr. 
Dionýz 
Kemény

Zoltán 
Beke

Mgr. 
Zsolt 
Buza

Ing.
Jozef 
Kováč

Mgr. 
Zoltán 
Kónya

Mgr. 
Marek 
Krajňák

Mgr.  Erika 
Ocelníkov
á

Mgr. 
Monika 
Šeďová

Mgr. 
Andrej 
Vaško

za neprítomný za za za za za za za

bod č. 1 Návrh rozpočtu mesta na r. 2019 - 2021

Ing.  Leskovjanská  priblížila  návrh  rozpočtu  mesta  vrátane  rozpočtov  rozpočtových 
a príspevkových  organizácii.  Rozpočet  mesta  na  rok  2019 je  vyrovnaný.  Použitie  prebytku 
bežného a finančného rozpočtu sa navrhuje na krytie kapitálových a finančných výdavkov – 
splátok  úveru,   navrhujú  sa  limity  príspevkov  pre  príspevkové  organizácie,  rozpočty 
rozpočtových organizácií,  transfery   pre   cirkevné  a  súkromné školy  a  školské  zariadenia 
(v zmysle príslušného VZN) a kapitálové výdavky mesta vo výške viac ako 4 mil. €. 

Diskusia: 
p. Vaško: informoval sa o položke v rámci kapitálových výdavkov na rekonštrukciu zimného 
štadióna (259 tis. €). 
p.  Kemény:  Už  v minulosti  havarijný  stav  zapríčinil  zavretie  štadióna.  Riešenie  vo  forme 
čiastkových rekonštrukcií je len akési látanie – plátanie. Z hľadiska dlhodobej perspektívy je tu 
možnosť výstavby novej multifunkčnej športovej haly s celoročnou prevádzkou. Má návrh na 
vybudovanie takejto haly, pričom mesto by na výstavbu nevynaložilo svoje prostriedky a po 
istej dobe je tu možnosť odkúpiť halu za 1 €. Bolo by dobré vypočuť si prezentáciu, výhody 
a podmienky na pracovnom stretnutí.  
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p. Beke: Poslanci už mali niekoľko stretnutí aj iných zámerov (plaváreň a okolie na kúpalisku, 
Póschová záhrada), tak by sa mohlo nejaké neformálne stretnutie vyvolať aj na túto tému. 

p. primátor: K výstavbe haly dodal, že taká investícia by zaťažila rozpočet mesta na niekoľko 
rokov a v meste je veľa iných dôležitých oblastí,  ktoré je potrebné riešiť.  Teraz je potrebné 
vyriešiť  havarijný  stav  na  zimnom  štadióne,  urobí  sa  nová  plocha,  máme  možnosť  získať 
zánovné  mantinely  z bratislavského  štadióna.  Spoločnosť,  ktorá  ponúka  výstavbu  na  svoje 
náklady bude chcieť mať návratnosť investície a mesto bude musieť zabezpečiť využiteľnosť 
subjektmi  (školy,  kluby),  ktoré  budú  musieť  platiť  za  prenájom.  Táto  investícia  nie  je 
v súčasnosti pre mesto priorita, keďže ročné náklady sa odhadujú na 200 tis. €. Prioritou sú 
najmä chodníky (plánujú sa zo zámkovej dlažby), detské ihriská, parkovanie (zlá  situácia na 
sídlisku  Juh,  kde   pri  potrebe  prejsť  hasičským  autom  je  takmer  nemožný  prejazd  bez 
poškodenia zaparkovaných áut), investovať sa plánuje do kúpaliska a pod.      

p. Šeďová: pripomenula, aby sa pri výstavbe chodníkov nezabudlo na bezbariérovosť. 

Uznesenie č.  1/03/2019: Komisia odporúča schváliť rozpočet  mesta vrátane rozpočtových  
a príspevkových organizácia na roky 2019-2021 podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie 
Mgr. 
Dionýz 
Kemény

Zoltán 
Beke

Mgr. 
Zsolt 
Buza

Ing.
Jozef 
Kováč

Mgr. 
Zoltán 
Kónya

Mgr. 
Marek 
Krajňák

Mgr.  Erika 
Ocelníkov
á

Mgr. 
Monika 
Šeďová

Mgr. 
Andrej 
Vaško

proti za za za za za
zdržala 
sa

za proti

bod č. 2 Štatút mesta Rožňava 

Materiál vypracoval Mgr. Juraj Halyák. Z dôvodovej správy: 

Štatút mesta Rožňava (ďalej len „štatút“) je základným normatívno-právnym a organizačným 
predpisom mesta.  Pôvodné znenie platného štatútu bolo schválené  v roku 1993.  V priebehu 
nasledujúcich rokov bol štatút  novelizovaný, pričom v porovnaní so štatútmi iných okresných 
miest je neprimerane rozsiahly. Navrhujeme  schváliť  nový  štatút  predovšetkým 
s nasledovnými zmenami oproti súčasnému zneniu:
1. Bude obsahovať v podstatne menšej miere ustanovenia, ktoré sú prevzaté zo zákonnej alebo 
podzákonnej celoštátnej úpravy alebo sú upravené samostatnými VZN.
2. Zakotví presné počty členov komisií MZ.
3.  Nebude  mať  charakter  VZN  (tento  názor  v poslednom  období  prevládol  v odbornej 
verejnosti) a bude schvaľovaný nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.
4. Precíznejšie upraví postavenie hlavného architekta mesta.
5. Bude zosúladený s platnými právnymi predpismi.
     Na zasadnutí Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia dňa 13. 2. 
2019 bolo k návrhu štatútu vznesených viacero pripomienok. Tie, ktoré boli akceptované, boli 
do materiálu zapracované.

Uznesenie č. 2/03/2019: Komisia odporúča schváliť Štatút mesta Rožňava podľa návrhu. 

Hlasovanie 
Mgr. 
Dionýz 
Kemény

Zoltán 
Beke

Mgr. 
Zsolt 
Buza

Ing.
Jozef 
Kováč

Mgr. 
Zoltán 
Kónya

Mgr. 
Marek 
Krajňák

Mgr.  Erika 
Ocelníková

Mgr. 
Monika 
Šeďová

Mgr. 
Andrej 
Vaško

za za za za za za za za za
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bod č. 3 Zdravé regióny – predstavenie projektu a činnosti asistenta osvety zdravia

Informácie o projekte Zdravé regióny zaslala koordinátorka asistentov osvety zdravia 
Bc. Jana Tolnaiová, ktorá osobne prezentovala ich činnosť ako aj možnú spoluprácu s mestom. 

Ide  o realizáciu   programu  podpory  zdravia  osôb  zo  sociálne  znevýhodneného 
prostredia. Do 31.12.2016 bol projekt Zdravé komunity, ktorý kontinuálne pokračuje projektom 
Zdravé  regióny.  V meste  Rožňava  pracuje  jedna  asistentka  osvety  zdravia,  ktorej  hlavnou 
pracovnou náplňou je poskytovanie mediácie zdravia (osvetovej činnosti) osobám zo sociálne 
znevýhodneného  prostredia,  hlavne  marginalizovaných  rómskych  komunít  a  spolupráca  s 
lekármi, zdravotníckymi pracovníkmi a zdravotníckymi zariadeniami. Úlohou projektu,  ktorý 
sa realizuje  vo viac ako 200 obciach a mestách po celom území Slovenska, je okrem zlepšenia 
zdravotného stavu a eliminácie zdravotných rizík v segregovaných komunitách, tiež uľahčenie 
komunikácie  medzi  našimi  klientmi  a  lekármi,  a  najmä  zvyšovanie  povedomia  a  potreby 
starostlivosti o vlastné zdravie. 

Projekt t.r. končí, no mal by aj ďalej pokračovať a v tom projekte majú požiadavku na 3 
asistentov (dvaja pre mesto a jeden pre m.č. Rožňavská Baňa). Čo sa týka spolupráce s TSP, tak 
tá spočíva hlavne v tom, že pri práci asistentky sa ľudia  na ňu obracajú aj v iných otázkach 
a odporučí ich na pracovisko TSP. 

Diskusia: 
p. Kemény:  V mene komisie vyjadril poďakovanie za ich prácu. Komisia je otvorená 
k spolupráci a pokiaľ môže byť nápomocná, je potrebné zaslať konkrétnu požiadavku. 
p. Šeďová: pomôcť v nedostatočných personálnych kapacitách je možné aj cez ÚPSVaR  
(projekt / § cez mesto). 
p.  Tolnaiová:  V prípade,  že  by  niekto  mal  požiadavku,  týkajúcu  sa  ich  práce,  môžu  ich 
kontaktovť.  Od  mesta  by  potrebovali  pomoc   najmä  pri  krízových  životných  situáciách 
(naposledy to bol požiar  domu),  kde oni  nevedia pomôcť.    Čo sa týka ponúkanej  pomoci 
z ÚPSVaR, musí prerokovať s vedením, či by to bolo možné. 
P. Buza: Pri krízových situáciách vie pomôcť aj ich cirkev (nábytok, spotrebič a pod.)  
p. primátor: Dnes sa zúčastnil obhliadky v severnej časti mesta. V priestoroch Krátkej 30 je 
nebytový priestor, ktorý by po uprataní bolo možné využiť v krízových situáciách. 

Uznesenie č.  3/03/2019: Komisia berie  informáciu o projekte  Zdravé  regióny na vedomie  
a odporúča spoluprácu a pomoc zo strany mesta. Odporúča koordinátorke zaslať stanovisko  
k ponúkanej možnosti personálneho riešenia cez projekt ÚPSVaR v lehote 14 dní. 

Hlasovanie 
Mgr. 
Dionýz 
Kemény

Zoltán 
Beke

Mgr. 
Zsolt 
Buza

Ing.
Jozef 
Kováč

Mgr. 
Zoltán 
Kónya

Mgr. 
Marek 
Krajňák

Mgr.  Erika 
Ocelníkov
á

Mgr. 
Monika 
Šeďová

Mgr. 
Andrej 
Vaško

za za za za za za za za za

bod č. 4  Prestavenie ďalších činnosti mesta v sociálnej oblasti: 

a) Terénna sociálna práce v meste (Krátka 30). Činnosť predstavil: PhDr. Marek Koltáš

Výkon terénnej sociálnej práce v meste Rožňava zabezpečujú 4 terénni sociálni pracovníci (z 
toho je jeden kmeňovým zamestnancom mesta) a 1 terénny pracovník. Mesto pre zabezpečenie 
aktivít a úkonov spojených s realizáciou terénnej sociálnej práce v meste už dlhodobo využíva 
možnosť  zapojenia  sa  do  Národného  projektu  Terénna  sociálna  práca  v obciach,  ktorý  sa 
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realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a prostredníctvom ktorého zamestnáva 
terénnych sociálnych pracovníkov. Trvanie projektu je od 01.04.2016 do 30.06.2019.

Hlavnými  cieľmi  výkonu  terénnej  sociálnej  práce  v Rožňave  (v prostredí 
marginalizovanej rómskej komunity – lokality: severná časť mesta a mestská časť  Rožňavská 
Baňa) sú najmä:

 sociálne začlenenie a prevencia sociálneho vylúčenia, 
 zmiernenie  (odstránenie)  negatívnych  dôsledkov  a rizík  rôznych  životných 

a problematických situácií sociálne vylúčených,
 zmiernenie  nerovnosti  a odlišností,  vrátane  nerovného prístupu k vzdelaniu,  sociálnej 

ochrane, bývaniu, zdravotnej starostlivosti, uplatneniu sa na trhu práce,
 priblíženie ťažko dostupných služieb pre klientov, rodiny, komunitu,
 rozvoj/znovunadobudnutie sociálnych kompetencií klienta.

Diskusia: 
p. primátor: Dnes uskutočnil obhliadku v časti RV- sever a bol si pozrieť aj ich priestory. Patrí 
im pochvala a poďakovanie za ich prácu.  Zároveň priblížil zámery mesta: vybudovať v tejto 
severnej časti byty, komunitné centrum a na R. Bani  rekonštruovať byty. 
p. Kemény: Tiež vyjadril pochvalu k ich práci, vďaka ktorej si získali dôveru komunity. Zaprial 
im veľa úspechov v ďalšej práci.   

b) Komunitné centrum  (Krátka 30). Činnosť predstavila: Mgr. Marcela Tomášiková 

Komunitné centrum je v súčasnej dobe prevádzkované  vďaka realizácii Národného projektu 
Podpora vybraných sociálnych služieb na komunitnej  úrovni.  Poskytovateľom nenávratného 
finančného príspevku na obdobie 09/2016 až 09/2019 je Implementačná agentúra- Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny. Agentúra pokrýva realizáciu projektu nielen finančne ale aj 
metodicky. Základným legislatívnym rámcom pre  prevádzku komunitného centra je zákon č. 
448/2008  Z.z.  o  sociálnych  službách.  Výkon  sociálnej  služby  v  KC   je  poskytovaný 
ambulantnou  i  terénnou  formou,  ambulantná  v  sebe  zahŕňa  poskytovanie  základného  a 
špecializovaného poradenstva a pomoc pri uplatňovaní  práv a právom chránených záujmov, 
ďalej sú to skupinové aktivity s cieľovým skupinami obyvateľstva, ktoré sa rozdeľujú podľa 
typológie  na  záujmové,  vzdelávacie  a  preventívne,  a  nakoniec  je  práca  s  celou  komunitou 
nazývaná aj ako komunitný rozvoj. Cieľovou skupinou sú marginalizované rómske komunity 
na území mesta Rožňava. V súčasnosti je v KC evidovaných 386 klientov z toho 219 žien a 167 
mužov. Štandardizovaným personálnym zabezpečením fungovania KC je odborný garant (Mgr. 
Marcela  Tomášikova),  odborný  pracovník  (Mgr.  Katarína  Száraz),  pracovník  (Paulína 
Punáková). V KC Rožňava túto zostavu ešte dopĺňajú dvaja brigádnici-  študenti zamestnaní 
prostredníctvom dohody o brigádnickej činnosti. KC pri výkone svojich aktivít spolupracuje s 
rôznymi orgánmi a organizáciami štátnej a verejnej správy a tzv. Organizáciami tretieho sektora 
v záujme riešenia problémov svojich klientov. Pracovná doba KC je od 9:00 do 17:00 a KC sa 
nachádza na ulici Krátka 30 v Rožňave. 

Diskusia: 
p. primátor: Prisľúbil pomoc mesta v prípade, že by projekt nepokračoval kontinuálne. 
p. Kemény: Vyzdvihol prácu p. Tomášikovej, ktorá pozdvihla toto centrum. Bol prítomný na 
viacerých akciách z ktorých cítil, že prácu vykonávajú srdcom. Patrí im poďakovanie. 

c) Denné centrum  (Štítnicka 5). Činnosť predstavil: Peter Czirbusz 

Klienti: Fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným 
stavom alebo nepriaznivým zdravotným stavom, starí rodičia s vnukmi a vnučkami.

4



Charakteristika Denného centra:
 Poskytovanie sociálneho poradenstva 
 Organizovanie a zabezpečovanie prednášok s oblasti zdravotnej, sociálnej a kultúrno-

spoločenskej 
 Zabezpečovanie záujmovej činnosti 
 Udržiavanie družobných kontaktov
 Oslavy okrúhlych životných jubileí 
 Zájazdy, návštevy chorých členov, rozlúčky so zosnulými členmi, rôzne stretnutia a 

besedy.
Vybrané akcie v dennom centre v roku 2018
Novoročná zábava, lekárske a zdravotné prednášky, Valentín v klube, maškarný ples, posedenie 
s  baníckym  múzeom,  Maticou  slovenskou,  sadenie  kvetov  a  starostlivosť  o  záhradu  v 
priestoroch DC, MDŽ, polievačka v klube, Deň matiek, májová veselica, Deň otcov, jubilanti 
za I. a II. polrok,  zájazdy do Maďarska a termálnych kúpalísk, tanečné popoludnia.

Diskusia: 
p. Czirbusz: Čo sa týka nejakých investícií do ich centra, tak by bolo dobré riešiť bezbariérový 
prístup a striešku na prístrešku. 
p. Šeďová: Tiež by sa mohol riešiť aj dlho sľubovaný altánok. 
p. Kemény: Verí, že aj v budúcnosti bude mesto podporovať túto cieľovú skupinu, ktorá si 
zaslúži našu úctu a pomoc. 

Uznesenie č. 4/03/2019: Komisia berie informácie o činnostiach  terénnej sociálnej práce,  
komunitného centra a denného centra na vedomie. Odporúča TSP a KC predkladať komisii  
štvrťročné správy o svojej činnosti (tak ako v minulosti).   

Hlasovanie 
Mgr. 
Dionýz 
Kemény

Zoltán 
Beke

Mgr. 
Zsolt 
Buza

Ing.
Jozef 
Kováč

Mgr. 
Zoltán 
Kónya

Mgr. 
Marek 
Krajňák

Mgr.  Erika 
Ocelníkov
á

Mgr. 
Monika 
Šeďová

Mgr. 
Andrej 
Vaško

za za za za za za za za za

bod č. 5 Plnenie uznesení zo dňa 11.2.2019

Tajomníčka komisie informovala o plnení uznesení komisie z 11.2.2019. Všetky uznesenia boli 
splnené podľa odporúčania komisie. Uznesenie č. 1/02/2019 týkajúce sa projektu Prestupného 
bývania, bolo predložené do MZ s doplnením alternatív zapojenia sa (alternatívy boli členom 
zaslané). MZ schválilo prípravu dokumentov podľa alternatívy, ktorá okrem výstavby 10 b.j. 
zahŕňa aj možnosť rekonštrukcie bytov na Rožňavskej Bani.    

Uznesenie č. 5/03/2019: Komisia berie plnenie uznesení na vedomie.  

Hlasovanie 
Mgr. 
Dionýz 
Kemény

Zoltán 
Beke

Mgr. 
Zsolt 
Buza

Ing.
Jozef 
Kováč

Mgr. 
Zoltán 
Kónya

Mgr. 
Marek 
Krajňák

Mgr.  Erika 
Ocelníkov
á

Mgr. 
Monika 
Šeďová

Mgr. 
Andrej 
Vaško

za za za za za za za za za
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bod č. 6 Bytová agenda 

a) Tajomníčka komisie predložila informácie v zmysle VZN a to o doručených žiadostiach a ich 
riešení,  voľných bytoch, výpovediach z nájmu, pridelených bytoch a vyradených žiadostiach 
s odôvodnením za obdobie od 1.2.2019 do 28.2.2019. 
 
Uznesenie č. 6/03/2019: Komisia berie informáciu v bytovej oblasti  na vedomie.  

Hlasovanie 
Mgr. 
Dionýz 
Kemény

Zoltán 
Beke

Mgr. 
Zsolt 
Buza

Ing.
Jozef 
Kováč

Mgr. 
Zoltán 
Kónya

Mgr. 
Marek 
Krajňák

Mgr.  Erika 
Ocelníkov
á

Mgr. 
Monika 
Šeďová

Mgr. 
Andrej 
Vaško

za za za za za za za za za

b) Tajomníčka komisie informovala o doterajších uzneseniach komisie týkajúcich sa riešenia 
voľných  malometrážnych  bytov.  Všetky  uznesenia,  možné  alternatívy  sú  zverejnené  aj  na 
webovom sídle mesta v časti byty – bývanie.                                

Diskusia: 
p. Vaško:  V koncepte perspektívy by mohli byť tieto byty využité pre mladých, ktorí sa chcú 
osamostatniť. 
p. Šeďová: Byty vyžadujú rekonštrukciu. Uviedla možnosť zmeniť kritéria (odkázanosť). 
p. primátor: Dal na zváženie možnosť zriadiť zariadenie pre seniorov, sú na to výzvy (teraz v R. 
Sobote)

Uznesenie č.  7/03/2019: Komisia podporuje myšlienku využitia malometrážnych bytov pre  
inú cieľovú skupinu a odporúča pozrieť sa na súčasné výzvy,  aké sú možnosti   získania  
prostriedkov spojených aj s rekonštrukciou s tým, že rozsah rekonštrukcie a náklady by boli  
posúdené v spolupráci s odborom výstavby, resp. komisiou výstavby.        

Hlasovanie 
Mgr. 
Dionýz 
Kemény

Zoltán 
Beke

Mgr. 
Zsolt 
Buza

Ing.
Jozef 
Kováč

Mgr. 
Zoltán 
Kónya

Mgr. 
Marek 
Krajňák

Mgr.  Erika 
Ocelníkov
á

Mgr. 
Monika 
Šeďová

Mgr. 
Andrej 
Vaško

za za za za za za za za za

bod č. 7 a 8 Rôzne a diskusia 

bez diskusie

Záver  
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie. Ďalšie zasadanie podľa 
harmonogramu bude dňa 8.4.2019. 

 
Mgr.  Dionýz Kemény

                                                                                                                 predseda komisie
Zapísala: Ľudmila Černická 
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