ZÁPISNICA
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové,
konaného dňa 04.05.2015 vo veľkej zasadačke MsÚ
Členovia:
Prítomní: Mgr. Batta György, JUDr. Baštrnáková Leila, MUDr. Bastrnák Tibor, Forróová
Erika, Hosnédlová Nataša, Kollár Zoltán, Pálinkás Márta, Ing. Pint Tibor, Valent Renáta
neprítomní - MUDr. Marek Anton
MsÚ - Ing. Bednáriková Katarína (vedúca OSBF), Ing. Dubányová Katarína (vedúca SSO),
Ing. Karácsonyová Monika – tajomník komisie
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Batta György, ktorý privítal
prítomných a nového člena komisie Forróovú Eriku. Konštatoval, že komisia je
uznášaniaschopná, nakoľko podľa prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná väčšina jej
členov.
Predseda v mene komisie zagratuloval riaditeľke chránenej dielne p. Hosnédlovej za
udelenú cenu primátora..
Predseda oboznámil členov komisie s programom zasadnutia.
Vedúca oddelenia správy bytového fondu Ing. Bednáriková oznámila členom komisie, že
dnešným dňom boli na Mestský úrad doručené dve žiadosti (TE-201, TE-203), ktorými
žiadala doplniť bod č. 4 programu : žiadosti a návrhy v bytových veciach.
Členovia súhlasili zaradením dvoch žiadostí a navrhovanými bodmi programu. K programu
nikto nemal pripomienky, program bol jednohlasne schválený. (7-0-0)
.
Schválený program:
1. Otvorenie
2. Plnenie uznesení
3. Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno č. .../2015, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve
Mesta Komárno (návrh)
4. Žiadosti a návrhy v bytových veciach
5. Rôzne
6. Záver
•
•

14:15 prišiel člen komisie pán Kollár Zoltán. Počet členov na zasadnutí 8.
14:20 prišiel pán poslanec MUDr. Bastrnák Tibor. Počet členov na zasadnutí 9.
2. Plnenie uznesení

Predseda komisie odovzdal slovo vedúcej OSB F Ing. Bednárikovej a vedúcej OSV Ing.
Dubányovej.
Ing. Bednáriková informovala členov, že uznesenia, ktoré komisia v bytových veciach na
minulom zasadnutí odporučila na schválenie rade a Mestskému zastupiteľstvu boli schválené
a zo strany úradu aj splnené.
Ing. Dubányová následne informovala členov, že vyhodnotenie realizačného plánu ku
Komunitnému plánu sociálnych služieb Mesta Komárno na rok 2014, ktoré komisia na
minulom zasadnutí odporučila na schválenie rade a Mestskému zastupiteľstvu bolo taktiež
schválené.

3. Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno č. .../2015, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo
vlastníctve Mesta Komárno (návrh)
Návrh materiálu (TE-174), ktorý členovia obdržali predkladala Ing. Katarína Bednáriková,
vedúca oddelenia správy bytového fondu. Zároveň oznámila, že návrh VZN bol vyvesený
dňa 30.04.2015 na úradných tabuliach ako aj zverejnený na internetovej stránke mesta.
Dôvodová správa: V zmysle § 687 ods. 1 Občianskeho zákonníka mesto ako vlastník je
povinné odovzdať nájomcom byty v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť
nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu.
Nájomníci, hlavne v bytoch nižšej kategórie svojim spôsobom života poškodzujú byty,
devastujú spoločné zariadenia a spoločné časti bytových domov. Byty nie sú užívané
v bežnom režime, bez súhlasu mesta ich obýva neprimeraný počet ľudí. Prázdne byty po
neplatičoch vyžadujú opravy, ktoré zaťažujú rozpočet mesta, vymáhanie výdavkov mesta za
opravy od sociálne slabých neplatičov je veľmi zdĺhavé, v niektorých prípadoch nemožné.
Vzhľadom na to, že zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zakotvuje širokú pôsobnosť mesta, mesto svoje prostriedky musí prednostne využívať na
plnenie svojich zákonných povinností a záväzkov a na opatrenia slúžiace čo najširšiemu
počtu, resp. v prospech všetkých občanov mesta a na obmedzené finančné možnosti mesta
nie je mysliteľné vykonávať opravy bytov spôsobené nedbalým alebo úmyselným
poškodzovaním niekoľkými nájomníkmi, neplatičmi, na úkor ostatných obyvateľov mesta.
Vedúca uviedla, že navrhovaná zmena VZN rieši zabezpečenie vlastníka nájomného bytu
zo ŠFRB pred neplatením nájomného a poškodením bytu ako aj prihlásenia osôb na trvalý
alebo prechodný pobyt do nájomných bytov nižšieho štandardu.
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh VZN
Stanovisko SZB komisie: Komisia brala na vedomie návrh VZN a odporúča v bode č. 7 (v
§ 9 za ods. 4 sa vkladá nový odsek 5) finančnú zábezpeku vo výške šesťmesačného
nájomného stanoveného vlastníkom formou osobitného predpisu v zmysle platného Zákona
č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Komisia odporúča schváliť
návrh VZN s uvedenou zmenou (výšku finančnej zábezpeky zvýšiť z trojmesačného
nájomného na šesťmesačné, v súlade so zákonom) Hlasovanie 9-0-0.
4. Žiadosti a návrhy v bytových veciach
Predkladateľ: Ing. Katarína Bednáriková, vedúca oddelenia správy bytového fondu
TE – 164/2015
Aktualizovaný Zoznam žiadateľov o prenájom bytu v DOU na rok 2015 (doplnený)
Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením č. 57/2015 zo dňa 26. marca 2015 schválilo
aktualizovaný Zoznam žiadateľov o prenájom bytu v DOU na rok 2015. Všetkým žiadateľom
zo schváleného zoznamu na predošlých zasadnutiach MZ už boli pridelené byty. Aby bolo
možné v budúcom období voľné byty obsadzovať nájomníkmi je potrebné aktualizovať
schválený zoznam o nové žiadosti, ktoré splnili podmienky zaradenia v zmysle § 3 ods.2
VZN Mesta Komárno.
V zmysle § 3 ods. 3 VZN zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu schvaľuje
Mestské zastupiteľstvo v Komárne.
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Návrh na uznesenie
k návrhu na schválenie Zoznamu žiadateľov o prenájom bytu v DOU
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
Zoznam žiadateľov o prenájom bytu v DOU na rok 2015 aktualizovaný ku dňu 30.
apríla 2015
Zoznam tvorí prílohu uznesenia,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta
zabezpečiť zverejnenie Zoznamu žiadateľov o prenájom bytu v DOU na rok 2015
aktualizovaný ku dňu 30. apríla 2015 na úradných tabuliach mesta a webovej stránke
mesta.
Termín: do 15. júna 2015

Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (9-0-0)

PRÍLOHA K TE-164/2015

Zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu v DOU
aktualizovaný ku dňu 30. apríla 2015

Lakásigénylık sorrendje a SMH-ban a 2015-ös évre
2015. április 30-hoz aktualizálva

Por.
Žiadateľ
Sorsz. Kérvényezı

1
2
3
4
5

Pusztay Tibor
Feruszová Ildikó
Polák Július
Molnárová Jozefína
Szabó Irena

Kmeňové číslo žiadosti
A kérvény törzsszáma

83313/51850
285/146
23134/44538
40550/45894
40592/45367

2014
2015
2015
2015
2015

schválené uznesením č.57/2015
zo dňa 26.3.2015

PRIDELENIE BYTOV V DOU
- Oddelenie predložilo zoznam žiadateľov o prenájom bytu v DOU spĺňajúcich
kritériá na pridelenie bytu v DOU.
- O konkrétnych bytoch sa rozhodlo losovaním členmi komisie.
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TE-165/2015
Žiadosť o prenájom bytu v DOU
Návrh na uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt v DOU na adrese Gazdovská ul. 4/26 v Komárne pre Irenu
Szabó, trvalým pobytom 945 01 Komárno s tým, že v pridelenom byte opravy vykoná
na vlastné náklady a zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 9 ods. 3 VZN
č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na dobu určitú 1 rok,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenie uznesenia

Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (9-0-0)

TE-166/2015
Žiadosť o prenájom bytu v DOU
Návrh na uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt v DOU na adrese Gazdovská ul. 10/9 v Komárne pre Jozefínu
Molnárovú, trvalým pobytom 945 01 Komárno s tým, že v pridelenom byte opravy
vykoná na vlastné náklady a zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 9
ods. 3 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na dobu
určitú 1 rok,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenie uznesenia

Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (9-0-0)
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TE-167/2015
Žiadosť o prenájom bytu v DOU
Návrh na uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt v DOU na adrese Gazdovská ul. 10/11 v Komárne pre Júliusa
Poláka, trvalým pobytom 945 01 Komárno s tým, že v pridelenom byte opravy vykoná
na vlastné náklady a zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 9 ods. 3 VZN
č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na dobu určitú 1 rok,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenie uznesenia

Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (9-0-0)
PRIDELENIE BYTOV BEŽNÉHO ŠTANDARDU
- Odbor predložil menný zoznam žiadateľov o prenájom bytu spĺňajúcich kritériá
na pridelenie bytu bežného štandardu v bytových domoch postavených pomocou MVRR SR
doplnený o príjmy jednotlivých žiadateľov a osôb s nimi bývajúcich (ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne), s uvedením životného minima a trojnásobku životného minima spolu
posudzovaných osôb, ako aj zoznam voľných bytov bežného štandardu.
- Komisia sa rozhodla prideliť byt s prihliadnutím na počet členov rodiny, rok
podania žiadosti, na príjem rodiny.
- O konkrétnych bytoch sa rozhodlo losovaním členmi komisie.
TE- 168/2015
Žiadosť o prenájom bytu
Návrh na uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 2-izbový byt na Ul. gen. Klapku 2/5 v Komárne pre Líviu Czigleovú, trvalým
pobytom 945 01 Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v
zmysle § 9 ods. 3 a 4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta
Komárno, na dobu určitú 1 rok,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenie uznesenia

Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
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Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (9-0-0)
TE- 169/2015
Žiadosť o prenájom bytu
Návrh na uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 2-izbový byt na Ul. roľníckej školy 49/23 v Komárne pre Dagmar Hubikovú,
trvalým pobytom 946 13 Okoličná na Ostrove, zamestnanou v Komárne nepretržite
tri roky s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 9 ods. 3 a 4
VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno, na dobu určitú 1
rok,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenie uznesenia

Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (9-0-0)
TE- 170/2015
Žiadosť o prenájom bytu
Návrh na uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na Ul. roľníckej školy 49/25 v Komárne pre Annu Hulmanovú,
trvalým pobytom 945 01 Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená
v zmysle § 9 ods. 3 a 4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta
Komárno, na dobu určitú 1 rok,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenie uznesenia

Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (9-0-0)
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TE- 171/2015
Žiadosť o prenájom bytu
Návrh na uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť garsonku na Ul. roľníckej školy 51/54 v Komárne pre Jozefa Motyla, trvalým
pobytom 945 01 Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v
zmysle § 9 ods. 3 a 4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta
Komárno, na dobu určitú 1 rok,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenie uznesenia

Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (9-0-0)

TE- 172/2015
Žiadosť o prenájom bytu
Návrh na uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový na Ul. roľníckej školy 51/67 v Komárne pre Juraja Lévaiho, trvalým
pobytom 945 01 Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v
zmysle § 9 ods. 3 a 4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta
Komárno, na dobu určitú 1 rok,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenie uznesenia
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (9-0-0)
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TE- 201/2015
Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v zmysle § 7 ods. 1 písm i) VZN č. 6/2011 Mesta Komárno
o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno
Meno žiadateľa: Árpád Magyar
Trvalý pobyt: 945 01 Komárno
Žiadateľ podal žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájme bytu mimo zoznamu na 3 – izbový byt v
Komárne, ktorého nájomníčkou je Mária Magyarová, matka žiadateľa. Nájomníčka mala
nedoplatok na nájomnom voči Mestu Komárno. Žiadateľ, syn nájomníčky zaplatil celý
nedoplatok v celej výške a zaviazal sa, že zabezpečí bývanie svojej matke v tomto byte,
resp. zabezpečí bytovú náhradu.
Stanovisko úradu: V zmysle § 7 ods. 1 písm. i) VZN č. 6/2011 Mesta Komárno
o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno mimo zoznamu možno uzatvoriť zmluvu
o nájme bytu aj v týchto prípadoch:
-

ak ide o blízku osobu v priamom rade žijúcu v spoločnej domácnosti alebo iného
člena domácnosti nájomcu, ktorý uhradí za nájomcu nedoplatok na nájomnom
a úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu a zabezpečí pre nájomcu
bývanie v tomto byte resp. bytovú náhradu. Zmluva o nájme sa uzatvára na
základe návrhu Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové.

Mestský úrad navrhuje uzatvoriť zmluvu o nájme bytu so žiadateľom Árpádom Magyarom,
nakoľko zaplatil celý nedoplatok na nájomnom a na úhrade za plnenia poskytované s
užívaním bytu a zabezpečí bývanie svojej matke v tomto byte, resp. zabezpečí bytovú
náhradu.
Stanovisko SZB komisie: odporúča uzatvoriť zmluvu o nájme bytu so žiadateľom
Árpádom Magyarom v zmysle § 7 ods. 1 písm i)VZN č. 6/2011 Mesta Komárno
o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno na dobu neurčitú a žiada úrad
pripraviť návrh na uznesenie (8-0-1)
TE- 203/2015
Meno žiadateľa: Silvia Mažárová
Trvalý pobyt: 945 01 Komárno
Žiadateľke uznesením č. 125/2015 na zasadnutí MZ zo dňa 16. apríla 2015 bolo schválené
pridelenie garsonky na adrese Ul. roľníckej školy 51/54 v Komárne. Nakoľko žiadateľka je
študentkou kombinovaného štúdia na Jihočeskej univerzite v Českých Budejoviciach,
momentálne nemá možnosť sa vrátiť žiť do Komárna. Z toho dôvodu žiada o evidovanie
svojej žiadosti vedenej pod kmeňovým číslom 7308/BO/2008 naďalej, z dôvodu, že nemá
možnosť uzatvoriť zmluvu o nájme bytu na predmetný byt s Mestom Komárno.
Stanovisko komisie: odporúča naďalej evidovať žiadosť menovanej vedenú pod kmeňovým
č. 7308/BO/2008 v zozname žiadateľov o prenájom bytu s tým, že sa do 15. februára
budúceho roka žiadateľka má čas rozhodnúť, či si nárokuje v budúcnosti na mestský
nájomný byt (9-0-0)
5. Rôzne
Ing. Katarína Dubányová, vedúca sociálneho a správneho odboru vypracovala materiál pre
informáciu členov komisie k vyhodnoteniu realizačného plánu ku KPSS na rok 2014, kde
boli vytýčené aktivity, ktoré sú totožné s cieľmi a prioritami schváleného Komunitného plánu
sociálnych služieb mesta Komárno. Členovia komisie na minulom zasadnutí žiadali ešte
podrobnejšie vysvetlenie k jednotlivým bodom plnenia. Vedúca podala stručné informácie
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k žiadaným bodom, napr. ako sú vybudované ihriská atď.
Ďalej podrobne informovala o práci a o výsledkoch práce sociálnych terénnych pracovníkov,
o riešení problémov marginalizovaných skupín obyvateľstva.
Pani Pálinkásová sa informovala o možnostiach detí, ktorý sa vrátia z detského domova,
o tom aké majú šance sa začleniť do spoločnosti. Vedúca vysvetlila, že mesto im v každom
prípade podá pomocnú ruku, majú pridelený byt od mesta a sporenie od mesta im tiež
pomáha pri začatí svojho samostatného života.
Pán Kollár poznamenal, že je oveľa lepšia spolupráca od tej doby odkedy sociálni terénni
pracovníci monitorujú problematické sociálne oblasti.
Na minulom zasadnutí členovia komisie diskutovali o problematike vybudovania stálej
nocľahárne pre bezdomovcov v meste, ako aj o probléme umiestnenia použitého šatstva,
vyzbieraného pri charitatívnych akciách. Na minulom zasadnutí odznelo, že pre tento účel by
mohli slúžiť aj kontajnery na bývanie. Pán Kollár a pán Pint informovali členov komisie, že
rokovali s fi. Stavkov a SK Cont, ktoré takéto kontajnery vyrábajú a oboznámili členov
s výsledkami rokovania.
Nakoľko Mesto Komárno nemá vhodnú budovu pre tento účel, komisia žiadala aby komisia
rozvoja mesta sa zaoberala problematikou umiestnenia šatstva resp. určila vhodnú lokalitu,
vhodný pozemok.
Členovia komisie navrhli, aby odbor žiadal financie z rozpočtu mesta na rozvoj sociálnych
služieb, ktorou by komisia mohla disponovať.
Pani Forróová sa obrátila otázkou na vedúcu OSBF ohľadne mestských bytov na ul.
generála Klapku po neplatičoch ako aj parkovacích tabuliach pre občanov ŤZP.
Ing. Pint žiadal o doručenie zápisnice zo zasadnutí komisie. Vedúca odboru Ing. Dubányová
uviedla, že v zmysle rokovacieho poriadku zasadnutia komisie sú neverejné a zápisnice
pravdepodobne je možné si prečítať na webovej stránke mesta Komárno.
Pani Renáta Valent sa informovala o možnosti vybudovania chodníku medzi Zariadením pre
seniorov na adrese Špitálska ul. 16 a obchodným domom Billa.
Pán Pint sa spýtal, či by nebolo potrebné, aby civilné organizácie pracujúce v sociálnej
oblasti sa predstavili komisii na budúcich zasadnutiach.
Riaditeľka komárňanskej Charity n.o. p. Hosnédlová Nataša sa poďakovala za celý
zamestnanecký kolektív za nominovanie na Cenu primátora, ktorá im bola udelená a
potvrdila, že táto cena je veľkým uznaním svedomitej práce mladých ľudí, ktorí sú
zamestnaní v chránenej dielni.
Vedúca odboru uviedla, že aj nezisková organizácia Anjelské ruky dostala Cenu primátora
za ich svedomite vykonanú prácu v zdravotníctve.
Predseda komisie Mgr. György Batta navrhol, že na ďalšie zasadnutie každý člen môže
doniesť konkrétne návrhy, informácie a podnety k činnosti komisie.
Vedúca odboru navrhla, že na budúca zasadnutie komisie dostane pozvánku riaditeľka
Zariadenia pre seniorov na adrese Špitálska ul. 16 v Komárne.
6. Záver
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
Zapísala: Ing. Karácsonyová Monika– tajomník komisie
Komárno 05. mája 2015

Mgr. Batta György
predseda komisie
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