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

zo dňa 11.2.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny    

Predseda  komisie  otvoril  rokovanie  komisie.  Privítal  prítomných  členov,  prednostku  MsÚ, 
zamestnancov  odboru  sociálnych  vecí  a bytovej  politiky  MsÚ a prítomných  predkladateľov 
materiálov.   Konštatoval,  že  komisia  je  uznášania  schopná.  V súčasnosti  je  schválených  8 
členov,  no  na  najbližšom zasadaní  MZ bude  komisia  doplnená  o ďalšieho  člena.   Priblížil 
postavenie  komisie,  ako  poradného,  iniciatívneho  a kontrolného  orgánu  mestského 
zastupiteľstva.   Vyjadril  presvedčenie,  že  dobrou  spoluprácou  spojenou  so  skúsenosťami 
v danej oblasti sa budú prijímať také návrhy, ktoré nás budú posúvať vpred a budú v prospech 
občanov. 

Predložil program rokovania. 

Program predkladateľ 
Otvorenie Mgr. Dionýz Kemény

1. Predstavenie, oboznámenie sa s prácou komisie Mgr. Dionýz Kemény

2. 
Prestupné bývanie, komunitné centrá – predstavenie operačného 
programu na zlepšenie podmienok bývania obyvateľov MRK

EUFC spoločnosť 
Videokonferencia o 16.00 h

3. 
Návrh na schválenie dodatku č. 2 k Internej smernici – Zásady 
rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava 

Ing. Klára Leskovjanská 

4. Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta – 
návrh na doplnenie 

JUDr. Judita Jakobejová

5. Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva 
v Rožňave – návrh na zmenu a doplnenie 

JUDr. Judita Jakobejová

6. Štatút mesta Rožňava – návrh Mgr. Juraj Halyák 

7.
Bytová agenda 

- žrebovanie poradia v poradovníku na 1 izbový byt 
- informácia v zmysle VZN 

Mgr. Ľudmila Černická 

8. Rôzne  
9. Diskusia 

Záver

Hlasovanie za program rokovania: 
Za:  7 (Mgr. Dionýz Kemény, Zoltán Beke, Mgr. Zsolt Buza, Ing. Jozef Kováč, 

Mgr. Erika Ocelníková, Mgr. Monika Šeďová, Mgr. Andrej Vaško)  

Proti: 0            Zdržal sa: 0             Nehlasoval: 0

bod č. 1 Predstavenie, oboznámenie sa s prácou komisie

Členom komisie boli tajomníčkou zaslané základné informácie týkajúce sa odboru sociálnych 
vecí a bytovej politiky (zamestnanci, ich agenda, pracovisko, kontakt), náplne práce s odkazom 
na príslušné dokumenty, predpisy, nariadenia, odkazy na zverejnené informácie na webovom 
sídle  mesta.  Vybrané  dokumenty,  potrebné  pre  prácu  komisie  boli  zaslané  členom komisie 
v elektronickej podobe. 
Po vzájomnom predstavení sa a priblížení oblasti, v ktorej členovia pracujú sa pristúpilo k 2. 
bodu 
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bod č. 2
Prestupné bývanie, komunitné centrá – predstavenie operačného programu na 
zlepšenie podmienok bývania obyvateľov MRK

Prednostka  MsÚ  uviedla  dôvody  predloženia  tohto  materiálu.  Komunitné  centrum,  ktoré 
v súčasnosti  sídli  na  Krátkej  ulici  malo  mesto  zámer  rekonštruovať  z externých  zdrojov. 
Problémom však bolo, že v časti budovy sú aj byty s nižším štandardom.  Poslanci MZ prijali 
uznesenie, aby sa postavilo nové komunitné centrum a priestory súčasného centra sa prerobili 
na byty. 
Materiál  bol  vypracovaný  spoločnosťou  EUFC,  ktorá  ho  priblížila  prostredníctvom 
videokonferencie.  Ministerstvo  vnútra  SR  ako  Sprostredkovateľský  orgán  pre  Operačný 
program  Ľudské  zdroje  vyhlásilo  výzvu  na  predkladanie  žiadostí  o nenávratný  finančný 
príspevok.  Zameranie  je  na  „Zlepšené  formy  bývania  pre  obce  s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania“ a „Podpora zlepšenia 
prístupu MRK k sociálnej infraštruktúre (komunitné centrá)“. 

Spolufinancovanie mesta v oboch projektoch je 5 %.  Prvá výzva bola vyhlásená 19.11.2018. 
Termín uzavretia 2. hodnotiace kola je 1.7.2019. Termín vyhlásenia výzva na komunitné centrá 
je  26.5.2017,  termín  uzavretia  –  4.4.2019,  do  ktorého  sa  už  nevieme  zapojiť.  Na  základe 
informácie od spoločnosti EUFC by mala byť vyhlásená nová výzva koncom roka 2019, no je 
potrebné  sa  ňu  pripraviť,  keďže podmienkou podania  projektov  je  aj  právoplatné  stavebné 
povolenie.    

Uznesenie

č. 1/02/2019: Komisia odporúča využiť možnosti oboch výziev vzhľadom k potrebe 
a dlhodobým požiadavkám tejto cieľovej skupiny. 
Odporúča, aby MsÚ postupoval tak, aby projekt prestupného bývania bol úspešne 
včas zaslaný a projekt komunitných centier bol pripravovaný tak, aby sa mesto 
mohlo zapojiť do ďalšej výzvy, ktorá by mala byť vyhlásená koncom roka.   

Hlasovanie

Za:       7  (Mgr. Dionýz Kemény, Zoltán Beke, Mgr. Zsolt Buza, Ing. Jozef Kováč, 
                  Mgr. Erika Ocelníková, Mgr. Monika Šeďová, Mgr. Andrej Vaško)  
Proti:             0            
Zdržal sa: 0             
Nehlasoval: 0

bod č. 3 Návrh na schválenie dodatku č. 2 k Internej smernici – Zásady rozpočtového hospodárenia 
mesta Rožňava

Materiál  predložila  Ing.  Klára  Leskovjanská.  Dodatok  č.  2  k  Internej  smernici  bol 
vypracovaný v zmysle  zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy  v  znení  neskorších  predpisov  a  zákona  NR SR  č.  583/2004  Z.  z.  o  rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.  Návrh na vypracovanie zmeny 
IS vyplynul z požiadavky na vytvorenie účelového fondu, ktorý by slúžil pre verejnoprospešné 
účely na území  mesta. Návrh na doplnenie Čl. 17:  
„Mesto  tvorí  fond  na  verejnoprospešné  účely.  Podľa  zákona  č.  34/2002  Z.z.  sa 
verejnoprospešným účelom sa na účely zákona o nadáciách rozumie najmä rozvoj a ochrana 
duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných 
cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, 
ochrana  práv  detí  a  mládeže,  rozvoj  vedy,  vzdelania,  telovýchovy  a  plnenie  individuálne 
určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života 
alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
Tento  fond  bude  tvorený   dobrovoľnými  príspevkami  od  fyzických  a právnických  osôb. 
V prípade, že príspevok od darcu  bude prijatý bez určenia účelu, o použití rozhodne komisia 
schválená mestským zastupiteľstvom. Peňažné prostriedky budú vedené na osobitnom účte.“
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Na otázku p. Šeďovej, či ide o transparentný účet, predkladateľka odpovedala, že nie. 

Uznesenie
Č. 2/02/2019: Komisia odporúča schváliť návrh dodatku č. 2 k Internej smernici – 
Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava.  

Hlasovanie

Za:       7  (Mgr. Dionýz Kemény, Zoltán Beke, Mgr. Zsolt Buza, Ing. Jozef Kováč, 
                  Mgr. Erika Ocelníková, Mgr. Monika Šeďová, Mgr. Andrej Vaško)  
Proti:             0            
Zdržal sa: 0             
Nehlasoval: 0

bod č. 4
 Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta – návrh na 
doplnenie

Materiál predložila JUDr. Judita Jakobejová. 
Návrh na doplnenie Poriadku odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta v ods. 4,5,6 
Článku II, § 4 je predložený z dôvodu jednoznačného postupu pri aplikácii ustanovení § 25 ods. 
5 a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, t.j. pri 
refundácii  miezd poslancov a členov komisií  a iných náhrad v podmienkach mesta  Rožňava 
(ostatné ods. § 4 sa prečíslujú)
„4)  Poslanec  nesmie  byť   pre  výkon  svojej  funkcie  ukrátený  na  právach  ani  nárokoch 
vyplývajúcich   z pracovného  alebo  obdobného  pomeru.  Mesto  Rožňava  uhrádza 
zamestnávateľom na požiadanie  náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za 
prácu.  Poslancom,  ktorí  nie  sú    v pracovnom,  alebo  obdobnom  pomere,  mesto  Rožňava 
poskytuje náhradu ušlého zárobku.
5) Zamestnávateľ svojmu zamestnancovi, ktorý je poslancom mestského  zastupiteľstva, alebo 
členom komisie mestského zastupiteľstva, na základe predloženia dokladu o dôvode 
neprítomnosti v práci /pozvánka na MZ , pozvánka na  zasadnutie komisie MZ, cestovný príkaz 
a pod./, poskytne ospravedlnenú neprítomnosť v práci  a uhradí mu mzdu. 
6) Na základe takto ospravedlnenej  neprítomnosti v práci zamestnávateľ vyfakturuje   mestu 
Rožňava  jeho mzdu v celkovej cene práce.“

Uznesenie
Č. 3/02/2019: Komisia odporúča schváliť doplnenie Poriadku odmeňovania 
predstaviteľov volených orgánov mesta podľa návrhu. 

Hlasovanie

Za:       6  (Zoltán Beke, Mgr. Zsolt Buza, Ing. Jozef Kováč, 
                  Mgr. Erika Ocelníková, Mgr. Monika Šeďová, Mgr. Andrej Vaško)  
Proti:             0            
Zdržal sa: 1 (Mgr. Dionýz Kemény)             
Nehlasoval: 0

bod č. 5
Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Rožňave – návrh na 
zmenu a doplnenie

Materiál predložila JUDr. Judita Jakobejová.      Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojom 
zasadnutí  dňa  17.01.2019 uznesením číslo  16/2019  schválilo  zmenu  Rokovacieho  poriadku 
stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Rožňave § 4 ods. 2:
„Rokovania  komisií  sú  verejné.  Členovia  komisie  majú  právo  a povinnosť  zúčastniť  sa 
rokovania  komisie,  vznášať  dotazy,  námety  a pripomienky  k prerokovaným  návrhom, 
uplatňovať svoje stanoviská na riešenie problémov. Rokovania sa zúčastňujú vedúci odborov 
mestského  úradu  ako  predkladatelia  jednotlivých  materiálov,  spracovatelia  materiálov. 
Rokovania komisií sa môžu zúčastniť aj primátor mesta, zástupca primátora mesta, prednosta 
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mestského  úradu,  hlavný  kontrolór  mesta,  poslanci  mestského  zastupiteľstva,  ktorí  nie  sú 
členmi komisie a ďalšie prizvané osoby s hlasom poradným (bez hlasovacieho práva).“
    
        Po konzultácii so zodpovednou osobou na GDPR ( na  ochranou osobných  údajov 
v podmienkach  mesta  Rožňava)  je  potrebné  doplniť  Rokovací  poriadok  stálych  komisií 
Mestského zastupiteľstva v Rožňave o zodpovednosť predsedu, resp. podpredsedu komisie za 
dodržiavanie  zákona  č.  18/2018  Z.z.  o ochrane  osobných  údajov  a o zmene  a doplnení 
niektorých  zákonov.   Zmena  slova  termínovník  za  harmonogram  je  potrebná  v súlade  so 
schváleným uznesením MZ v Rožňave číslo  6/2019 zo  dňa 17.01.2019,  ktorým sa schválil 
Harmonogram zasadnutí orgánov mesta.

Uznesenie
Č. 4/2/2019: Komisia odporúča schváliť návrh na zmenu a doplnenie Rokovacieho 
poriadku stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Rožňave. 

Hlasovanie

Za:       6  (Zoltán Beke, Mgr. Zsolt Buza, Ing. Jozef Kováč, 
                  Mgr. Erika Ocelníková, Mgr. Monika Šeďová, Mgr. Andrej Vaško)  
Proti:             1    (Mgr. Dionýz Kemény)
Zdržal sa: 0             
Nehlasoval: 0

bod č. 6 Štatút mesta Rožňava – návrh

Materiál  vypracoval  Mgr.  Halyák.   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 (napr.  rozpočtový proces,  rozpočtové provizórium, peňažné 
fondy,  záverečný  účet  mesta,  ozdravný  režim  a nútená  správa,  odmeňovanie  zástupcu 
primátora,  náhrady  poslancov)  alebo  sú  upravené  samostatnými  všeobecne  záväznými 
nariadeniami (napr. používanie symbolov mesta, kronika, miestne referendum, zhromaždenie 
obyvateľov mesta).
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. Bude zosúladený s platnými právnymi predpismi.

Uznesenie Č. 5/02/2019: Komisia odporúča schváliť  Štatút mesta Rožňava podľa návrhu. 

Hlasovanie

Za:       7  (Mgr. Dionýz Kemény, Zoltán Beke, Mgr. Zsolt Buza, Ing. Jozef Kováč, 
                  Mgr. Erika Ocelníková, Mgr. Monika Šeďová, Mgr. Andrej Vaško)  
Proti:             0            
Zdržal sa: 0             
Nehlasoval: 0
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bod č. 7 Bytová agenda 

Žrebovanie poradia žiadateľov na 1-izbové byty 
V zmysle  VZN  sa  v prípade  rovnosti  bodov  a dátumu  podania  žiadosti  o pridelenie  bytu 
rozhodne o poradí v poradovníku žrebovaním na zasadnutí komisie. O termíne žrebovania boli 
obe žiadateľky informované a zároveň prizvané na zasadanie. 
Zasadnutia komisie sa zúčastnila len jedna žiadateľka. Predsedom komisie bola vyzvaná, aby 
vyžrebovala žiadateľku, ktorá bude v poradovníku na 1. mieste a táto žiadateľka  bude mať 
možnosť vybrať si byt (keďže evidujeme 2 výpovede z 1-izbového bytu). 
Žrebovaním bolo určené poradie v poradovníku na 1-izbové byty nasledovne: 
1. miesto: Michaela Samková 
2. miesto: Nikoleta Ulbriková  

Informácia v     zmysle VZN  : o doručených žiadostiach a stave ich vybavenia, o voľných bytoch 
a výpovediach z nájmu, o pridelených bytoch a o vyradených žiadostiach. 

Uznesenie
Č. 6/02/2019: Komisia konštatuje, že žrebovanie poradia žiadateľov na 1-izbové 
byty prebehlo v poriadku a informáciu v zmysle VZN berie na vedomie. 

Hlasovanie

Za:       7  (Mgr. Dionýz Kemény, Zoltán Beke, Mgr. Zsolt Buza, Ing. Jozef Kováč, 
                  Mgr. Erika Ocelníková, Mgr. Monika Šeďová, Mgr. Andrej Vaško)  
Proti:             0            
Zdržal sa: 0             
Nehlasoval: 0

bod č. 8 a 9 Rôzne a diskusia 

a) P. Beke: Oslovila ho jedna obyvateľka, ktorá by mala záujem predať dom mestu. 
Bolo odporúčané: Je potrebné  podať písomnú žiadosť. 

b) P. Kemény: Zasadania komisie sa budú konať v zmysle schváleného harmonogramu. Čas 
začiatku, ktorý vyhovuje všetkým, bude 15,30 h. Ďalšie zasadanie bude 11.3.2019.

Záver  
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie. Spoločným záujmom 
všetkých členov, ktorí sa dobrovoľne dali na túto prácu, je plnenie verejnej služby. Teší sa na 
spoluprácu a posun vpred, v prospech občanov mesta. Zaželal všetkým veľa energie pri tejto 
práci. 

 
Mgr.  Dionýz Kemény

                                                                                                                 predseda komisie
Zapísala: Ľudmila Černická 
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