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

zo dňa 10.9.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny    

Predseda  komisie  otvoril  rokovanie  komisie.  Privítal  prítomných  členov  a predkladateľov 
materiálov. Predložil program rokovania. 

Program predkladateľ 
Otvorenie

1.
Vyhradené parkovanie pre držiteľov preukazu ŤZP                               
– informatívna správa

Mgr. Juraj Halyák

2. Výročná správa mesta Rožňava za rok 2017 Ing. Klára Leskovjanská 
3. Plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2018 Ing. Klára Leskovjanská 
4. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta v roku 2018 Ing. Klára Leskovjanská 

5.
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt „Výdajňa pitnej 
vody na kreditný odber v Rožňave“

Ing. Jarmila Jánošíková 
Ing. Katarína Valková

6.
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – „Zvýšenie 
zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK 
poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v Rožňave"

Ing. Jarmila Jánošíková 
Ing. Katarína Valková
Ing. Róbert Hanuštiak 

7. Bytová agenda   - informácie v zmysle VZN                       Mgr. Ľudmila Černická

8.
Plnenie uznesení komisie z 11. a 12. 6.2018 + informácia o prieskume 
v malometrážnych bytoch Mgr. Ľudmila Černická

9. Rôzne a diskusia  
Záver

Hlasovanie za program rokovania: 
Za:  4 (Mgr. Dionýz Kemény,    PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, Bc. Henrieta 

 Rusňáková, Mgr. Csaba Simon)  
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

bod č. 1 Vyhradené parkovanie pre držiteľov preukazu ŤZP 

Materiál predložil Mgr. Halyák. 
„Na  základe  uznesení  Komisie  sociálnej,  zdravotnej  a bytovej  a Komisie  ochrany 

verejného  poriadku  predkladáme  informatívnu  správu  o možnostiach  úpravy  pravidiel  pre 
určovanie vyhradeného parkovania pre držiteľov preukazu ŤZP.
     V súčasnosti  je  žiadateľ  povinný  predložiť  len  preukaz  fyzickej  osoby  s ťažkým 
zdravotným postihnutím a parkovací preukaz pre fyzické osoby so zdravotným postihnutím.

Preverením situácie v iných mestách sme získali nasledovné poznatky:
- žiadatelia sú povinní predložiť posudok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o odkázanosti 
na individuálnu prepravu vozidlom,
- žiadatelia sú povinní predložiť čestné vyhlásenie, že nie sú vlastníkmi príp. nájomcami garáže 
v posudzovanej  lokalite  (napr.  vo  vzdialenosti  500  metrov  od  vchodu  do  miesta  trvalého 
pobytu),
- žiadatelia sú povinní predložiť čestné vyhlásenie o trvalom príp. prechodnom pobyte
- žiadatelia sú povinní predložiť kópiu svojho vodičského preukazu alebo osoby, ktorá s nimi 
žije v spoločnej domácnosti
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- v Martine žiadosti posudzuje 3-členná posudková komisia, volená mestským zastupiteľstvom, 
pričom 1 člen komisie je doktorom medicíny. Na zasadnutie komisie je prizvaný aj žiadateľ.
-  spoplatnenie parkovania sa rieši formou miestnej dane za užívanie verejného priestranstva.
Výsledná suma dane za rok (ak uvažujeme plochu 18 m2) je nasledovná:
a) Martin 32,85 €
b) Žiar nad Hronom 72,27 €
c) Sereď 30 €
d) Spišská Nová Ves 98,55 €
e) Vranov nad Topľou 105,12 €

Tento  materiál predkladáme  z dôvodu,  aby  príslušné  komisie  určili  ďalší  postup 
v tejto problematike“.

Diskusia: 
p.  Kemény:  Bolo  by  vhodné,  v budúcnosti,  zadefinovať  pravidlá  tak,  aby  boli  zohľadnené 
možnosti parkovania postihnutých  obyvateľov blízko domu. 
p. Simon: Pri definovaní kritérií parkovania ŤZP by  mohla byť braná v úvahu imobilita občana 
a takýmto  občanom by sa  malo  vyhovieť.   Mohli  by sme si  vziať  príklad  z mesta  Martin. 
Zároveň sa informoval o počte parkovacích miest a koľko z nich sú vyhradené pre ŤZP.  

Uznesenie
č. 1/9/2018: Komisia odporúča pokračovať v príprave materiálu  v súčinnosti 
s ostatnými odbornými komisiami na posúdenie možnosti takejto formy stacionárnej 
dopravy. 

Hlasovanie
Za:   4 (Mgr. Dionýz Kemény,    PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, 
                         Bc. Henrieta  Rusňáková, Mgr. Csaba Simon)  
Proti:         0               Zdržal sa:    0               Nehlasoval: 0

bod č. 2  Výročná správa mesta Rožňava za rok 2017    

Materiál predložila Ing. Klára Leskovjanská.  Výročná správa mesta je vypracovaná v zmysle 
§20a §22b zákona č. 431/2002Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Uznesenie
č. 2/9/2018: Komisia odporúča schváliť Výročnú správu mesta Rožňava za rok 
2017. 

Hlasovanie
Za:   4 (Mgr. Dionýz Kemény,    PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, 
                         Bc. Henrieta  Rusňáková, Mgr. Csaba Simon)  
Proti:         0                Zdržal sa:    0               Nehlasoval: 0

bod č. 3 Plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2018

Materiál predložila Ing. Klára Leskovjanská. Plnenie príjmovej časti rozpočtu je na 50,4 %, 
oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku kleslo plnenie o 1%. Z toho príjmy bežného 
rozpočtu sú splnené na 52% (oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku viac o 1%), 
kapitálového na 11,1% (oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku menej o 22 %) a 
príjmové finančné operácie sú splnené na 75,6 % (oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho 
roku viac o 16 %).

Uznesenie č. 3/9/2018: Komisia berie na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2018. 

Hlasovanie
Za:   4 (Mgr. Dionýz Kemény,    PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, 
                         Bc. Henrieta  Rusňáková, Mgr. Csaba Simon)  
Proti:         0          Zdržal sa:    0               Nehlasoval: 0
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bod č. 4   Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta v roku 2018

Materiál predložila Ing. Klára Leskovjanská. 

Diskusia: 
p. Gregor: Mal pripomienku ohľadom rozpočtu Technických služieb mesta, keďže sa v návrhu 
nezohľadnili ich požiadavky, ktoré sú potrebné. 

Uznesenie
č. 4/9/2018: Komisia odporúča schváliť návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta v roku 
2018. 

Hlasovanie
Za:   4 (Mgr. Dionýz Kemény,    PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, 
                         Bc. Henrieta  Rusňáková, Mgr. Csaba Simon)  
Proti:         0            Zdržal sa:    0                Nehlasoval: 0

bod č. 5
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt „Výdajňa pitnej vody na 
kreditný odber v Rožňave“

Materiál priblížila Ing. Valková.  
Žiadosť o poskytnutie dotácie je spracovaná na základe Výzvy číslo VIII/2018

na  predkladanie  žiadostí  o  poskytnutie  dotácie  v pôsobnosti  Ministerstva  vnútra  Slovenskej 
republiky  na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a  riešenia mimoriadne nepriaznivých 
situácií  rómskej  komunity,  vyhlásenej  13.  júla  2018,  s termínom  ukončenia  predkladania 
žiadostí 27. augusta 2018. 

  Projekt bude realizovaný v severnej časti mesta, v ktorej žije najpočetnejšia skupina 
obyvateľov MRK. Prístup k pitnej vode bude realizovaný formou výdajného automatu na pitnú 
vodu. Výdajné miesto bude zriadené na budove Komunitného centra, na Krátkej ul. č.30, kde 
budú  mať  občania  MRK  zabezpečený  nepretržitý  prístup  k  pitnej  vode.  Budova  je  vo 
vlastníctve mesta. V súčasnosti je v danej lokalite problematická situácia čo sa týka prístupu k 
pitnej  vode.  Niektoré obytné domy sú celkom odpojené od dodávok a sú ohniskom vzniku 
infekčných chorôb. Cieľovú skupinu projektu tvoria domácnosti a ich členovia, ktorí obývajú 
obydlia,  ktoré  nespĺňajú  základné  hygienické  nároky.  Na  základe  prieskumu  terénu,  ktorý 
uskutočnili terénni sociálni pracovníci mesta počet cieľovej skupiny projektu je 250 obyvateľov 
a   90% domácností  privítalo   možnosť  prístupu  k  pitnej  vode  prostredníctvom  kreditného 
systému formou výdajného automatu. 

Projekt zahŕňa nasledovné aktivity: stavebné úpravy, osadenie bránky, rozvod elektriny 
a vody, inštalácia vodomeru, prepojenie na počítačový systém

Projekt prispeje k zvýšeniu hygienických štandardov, zníženiu chorobnosti a výskytu a 
šíreniu infekčných chorôb a zároveň k zvýšeniu zodpovednosti a finančnej disciplíny MRK.

Na  základe  vyššie  uvedenej  výzvy  bola  podaná  žiadosť  o poskytnutie  dotácie  na 
realizáciu projektu pod názvom: “ Výdajňa pitnej vody na kreditný odber v Rožňave“.

Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie je doklad o zabezpečení spolufinancovania: 
výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva  o schválení spolufinancovania 5% z celkových 
predpokladaných výdavkov. 

Vzhľadom  k tomu,  že  v období  od  vyhlásenia  výzvy  do  jej  uzávierky  mestské 
zastupiteľstvo  v Rožňave  nezasadalo,  táto  príloha  bude  do  podaného  projektu  doplnená 
dodatočne.

Rozpočet projektu aj v rátane spoluúčasti mesta nepresiahne celkovú sumu 5.808,12 €,- 
s DPH a z toho spolufinancovanie mesta vo výške 5% maximálne do výšky 350,-€.

Uznesenie č. 5/9/2018: Komisia súhlasí so zapojením mesta do uvedenej výzvy a odporúča 

3



schváliť predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie a spolufinancovanie vo výške 5 
% (350 €).   

Hlasovanie
Za:   4 (Mgr. Dionýz Kemény,    PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, 
                         Bc. Henrieta  Rusňáková, Mgr. Csaba Simon)  
Proti:         0                  Zdržal sa:    0                Nehlasoval: 0

bod č. 6
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – „Zvýšenie 
zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK 
poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v Rožňave"

Materiál priblížila Ing. Valková.  
Ministerstvo  vnútra  SR  sekcia  Európskych  programov,  odbor  inklúzie  marginalizovaných 
rómskych komunít   ako Riadiaci  orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo  dňa 
31.08.2018  výzvu  na  predkladanie  žiadostí  o  nenávratný  finančný  príspevok  na  zvýšenie 
zamestnanosti  a  zamestnateľnosti  ľudí  žijúcich  v  prostredí  MRK  poskytovaním  miestnej 
občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou, kód výzvy OPLZ-PO5-2018-1.  
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi  aj obce s prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít (ďalej len „MRK“).  Ide o otvorenú výzvu s finančnou alokáciou 20.mil 
EUR.   Finančná  spoluúčasť  mesta  predstavuje   5%   z  celkových  oprávnených  výdavkov 
projektu, max. vo výške 2.500,- € z celkovej výšky projektu 49.100,- EUR. 
Oprávnenými výdavkami projektu sú: celková cena práce zamestnancov a  paušálne výdavky 
súvisiace s realizáciou projektu (40% celkových výdavkov projektu), a to najmä výdavky na: 
stravné, prípravu a zaškolenie MOPS, pracovné pomôcky, pracovný odev, spotrebný tovar a 
prevádzkový materiál,  cestovné náhrady, telekomunikačné a poštovné poplatky,  publicitu   a 
informovanosť projektu, príplatky v zmysle Zákonníka práce a zvýšenie minimálnej mzdy. 
Stanovená dĺžka realizácie projektu je 12 - 24 mesiacov, projekt sa pripravuje na obdobie 24 
mesiacov.   Mesto plánuje zamestnať 2 príslušníkov miestnej občianskej poriadkovej služby na 
7,5 hodinový pracovný úväzok. Zamestnanci projektu  budú organizačne začlenení pod mestský 
úrad.  Zámerom poskytovania MOPS v obciach  je  posilnenie  miestneho aktivizmu,  podpora 
komunitného  rozvoja,  zníženie  páchania  protispoločenských  konaní,  udržiavanie  verejného 
poriadku  a  štandardnej  kvality  životného  prostredia  v  lokalitách,  v  ktorých  žijú  obyvatelia 
MRK  prostredníctvom  činností  príslušníkov  MOPS  najmä  v  rámci  ochrany:  -  verejného 
poriadku,  -  súkromného  a  verejného  majetku,  -  detí  a  mládeže  pred  negatívnymi  javmi,  - 
životného prostredia, - plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.

Uznesenie
č. 6/9/2018: Komisia súhlasí so zapojením mesta do uvedenej výzvy a so 
zabezpečením povinného spolufinancovania projektu min. 5 % (do výšky 2.500 €) 
a odporúča schváliť predloženie žiadosti o poskytnutie NFP   

Hlasovanie
Za:   4 (Mgr. Dionýz Kemény,    PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, 
                         Bc. Henrieta  Rusňáková, Mgr. Csaba Simon)  
Proti:         0                       Zdržal sa:    0           Nehlasoval: 0

bod č. 7 Bytová agenda 

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. 7/9/2018: Komisia súhlasí s postupom pri nových žiadostiach, výpovediach 
z nájmu bytu a vyradených žiadostiach.  
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Hlasovanie
Za:   4 (Mgr. Dionýz Kemény,    PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, 
                         Bc. Henrieta  Rusňáková, Mgr. Csaba Simon)  
Proti:         0                   Zdržal sa:    0                     Nehlasoval: 0

Žiadosti o     prechod nájmu    
Nájomníčka bytu s nižším štandardom na Rožňavskej Bani požiadala, aby bol byt prepísaný na 
jej bývalého druha. Ona pracuje v zahraničí a v byte sa už dlhšie nezdržiava. Jej bývalý druh 
tam ostal bývať aj s maloletým synom, ktorý je súdom zverený otcovi.   
Stanovisko odboru:  V budúcnost sa  môže  v  rámci  VZN  pripraviť  nejaký  návrh,  ktorý  by  sa  týkal 
prechodov nájmu, keďže sa nájomníci obracajú s touto požiadavkou aj z vypočítavost (príspevok na 
bývanie).  

Uznesenie

č. 8/9/2018: Komisia neodporúča vyhovieť žiadosti nájomníčky ohľadom prechodu 
nájmu bytu. Odporúča informovať  žiadateľku, že ak nechce byť ďalej nájomníčkou, 
môže byt odovzdať mestu a ten bude pridelený podľa VZN. Bývalý druh si môže 
podať žiadosť o pridelenie bytu a ak bude spĺňať podmienky podľa VZN, bude 
zaradený do poradovníka. 
Komisia odporúča pri najbližšej zmene VZN doplniť článok, ktorý by riešil prípady 
prechodu nájmu. 

Hlasovanie
Za:   4 (Mgr. Dionýz Kemény,    PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, 
                         Bc. Henrieta  Rusňáková, Mgr. Csaba Simon)  
Proti:         0                      Zdržal sa:    0                    Nehlasoval: 0

Žiadosti o     prechod nájmu    
Syn  nebohej  nájomníčky   s nižším  štandardom  na  Rožňavskej  Bani  žil  s matkou,  svojou 
družkou a dvomi maloletými deťmi. Matka v júli 2018 zomrela a tak žiada o prechod nájmu. 

   
Uznesenie

č. 9/9/2018: Komisia prihliadajúc na to, že nájomníčka zomrela a v čase smrti s ňou 
žil jej syn s rodinou, odporúča žiadosti vyhovieť za podmienok, že nebudú evidované  
záväzky voči mestu u osôb, ktoré budú v byte evidované a uzatvorená dohoda 
o uznaní dlhu po bývalej nájomníčke bude dodržiavaná. V prípade porušenia 
dohody nebude nájomná zmluva predĺžená a bude sa postupovať v zmysle platných 
predpisov  

Hlasovanie
Za:   4 (Mgr. Dionýz Kemény,    PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, 
                         Bc. Henrieta  Rusňáková, Mgr. Csaba Simon)  
Proti:         0                        Zdržal sa:    0                   Nehlasoval: 0

bod č. 8
Plnenie uznesení komisie z 11. a 12. 6.2018 + informácia o prieskume 
v malometrážnych bytoch

Uznesenia  boli  plnené  v súlade  s odporúčaním komisie.   K uzneseniu  č.  6/6/2018 ohľadom 
prieskumu v malometrážnych bytoch: 
Po zhodnotení nájomníkov v prvom a poslednom vchode sa prieskum vykonal len v poslednom 
– Jovická 62. Vo vchode je jeden byt prázdny a z nájomníkov len jeden s nedoplatkami voči 
mestu.  Záver z prieskumu: Väčšina nájomníkov nemala väčšie výhrady k presťahovaniu sa do 
iného  vchodu  za  určitých  podmienok   (jedna  nájomníčka  bola  proti  no  potom telefonicky 
oznámila, že zmenila názor). Väčšina podmienok bola, že by mesto pomohlo / zabezpečilo ich 
presťahovanie. Z navštívených domácností ani jeden byt nebol prerobený (nevyužili príspevok 
z ÚPSVaR, čím by boli viazaní 7 rokov byt užívať). Ďalej bolo zisťované, aká cieľová skupina 
by mohla byť v ich „susedstve“. Všetci uviedli, že im je to jedno, len nech sú to slušní ľudia.  

   č. 10/9/2018: Komisia odporúča zaoberať sa ďalej uzneseniami týkajúcimi sa 
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Uznesenie

malometrážnych bytov a to: 
1. vyžiadať stanovisko odboru právneho, aké ďalšie kroky je potrebné vykonať 
v súlade s platnými  právnymi predpismi, aby  mohli byť nájomníci postupne 
presťahovaní z jedného vchodu do iných vchodov a aby  byty v jednom vchode boli 
preklasifikované z bytov osobitného určenia na iné byty. 
V prípade, že je potrebná zmena VZN, komisia odporúča pokračovať v tejto úlohe  
v novom volebnom období.    
Komisia zároveň odporúča pripraviť informatívnu správu pre mestské zastupiteľstvo  
ohľadom riešenia malometrážnych bytov a  odporúčaniach komisie. ň
Komisia odporúča hľadať možnosti realizácie altánku pri malometrážnych bytoch 
v rozpočte na rok 2019.

Hlasovanie
Za:   4 (Mgr. Dionýz Kemény,    PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, 
                         Bc. Henrieta  Rusňáková, Mgr. Csaba Simon)  
Proti:         0                        Zdržal sa:    0                   Nehlasoval: 0

bod č. 9 Rôzne a diskusia 

a) P. Simon:  Bol by rád, ak by sa v budúcnosti nezabudlo na myšlienku, odmeniť nejakým 
spôsobom tých,  ktorí  majú  uhradené všetky  záväzky voči  mestu napr.  formou zliav 
v zariadeniach/podujatiach mesta  (komisia sa už zaoberala kartami zliav). 

Záver  
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie a všetkým členom za 
spoluprácu.  Ide  o problematickú  oblasť  a je  potrebné  venovať  jej  pozornosť.  Vyjadril 
presvedčenie, že spolupráca bude pokračovať.   

 

 
Mgr.  Dionýz Kemény

                                                                                                                  predseda komisie
Zapísala: Ľudmila Černická 
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