
ZÁPISNICA  
 
Zápisnica  zo  zasadnutia  Komisie   pre   otázky  sociálne,  zdravotné  a bytové, konaného 

dňa 03. 05. 2017 vo ve ľkej zasada čke MsÚ 

 
 
Členovia:  
Prítomní: Mgr. Batta  György, MUDr. Bastrnák Tibor, Forróová Erika, Hosnédlová  Nataša, Kollár 
Zoltán, MUDr. Marek  Anton,  Pálinkás  Márta, Ing. Pint Tibor, Valent Renáta 
Neprítomní: ospravedlnene chýbali - JUDr. Baštrnáková  Leila, (služobne) 
MsÚ  - Ing. Bednáriková Katarína (vedúca OÚMaSB), Ing. Bíró Adriannna (vedúca SSO) 
Ing. Karácsonyová Monika – tajomník komisie 
 
 
1. Otvorenie 

 
Zasadnutie komisie o 14. 00 hod. otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Batta  György, ktorý  
privítal prítomných a riaditeľku ZpS Špitálska 16, Komárno Mgr. Polgárovú Hedvidu. 
 
Predseda skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, nakoľko podľa prezenčnej listiny je 
prítomná nadpolovičná väčšina členov,  počet členov na zasadnutí je 8.  
 
Predseda komisie oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý členom bolo zaslané  
spolu  s pozvánkou  a materiálom elektronicky. Nakoľko nikto nemal pripomienky k programu, 
komisia hlasovala o programe zasadnutia, program bol  jednohlasne schválený ako bolo uvedené 
v pozvánke (8-0-0) 
 
Schválený program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie  
2. Plnenie uznesení  
3. Návrhy VZN v sociálnej oblasti 
4. Žiadosti a návrhy v bytových veciach  
5. Rôzne  
6. Záver  

 
• 14:05 prišiel člen komisie pani Hosnédlová Nataša;  počet členov na zasadnutí 9 

 
 

2. Plnenie uznesení 
 
Predseda  komisie  odovzdal  slovo  vedúcej  OÚMaSB Ing. Bednárikovej.  
 
Ing. Bednáriková - informovala členov, že uznesenia, ktoré komisia na predošlom zasadnutí 
odporúčala MZ na schválenie, boli schválené Mestským zastupiteľstvom.  
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3. Návrhy VZN v sociálnej oblasti 
 
Predseda komisie odovzdal slovo vedúcej SSO Ing. Adriane Bíró. Vedúca poznamenala, že po 
konzultácii s právnikmi MsÚ nebude prerokovaný  návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Komárno o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, mimoriadnej dávky občanom 
a príspevku z fondu krízovej intervencie, ani  návrh  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Komárno o sociálnych službách poskytovaných Mestom Komárno, napriek tomu, že návrhy boli 
mailom rozposlané členom. Tieto  návrhy budú prerokované na ďalšom zasadnutí komisie. 
 
Následne stručne oboznámila členov komisie s ďalším návrhom v sociálnej oblasti –  
TE-1301/2017 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia M esta Komárno číslo  ......./2017, 
ktorým sa mení a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 13/2015 
o poskytovaní finan čných dotácií  z rozpo čtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné 
účely.  
Vedúca v stručnosti vysvetlila, že je potrebná zmena vo VZN, nakoľko v uplynulom období na 
Mestský úrad Komárno, Sociálny a správny odbor bolo doručených viac žiadostí o poskytovanie 
účelových dotácií na rôzne účely v rôznych finančných rozmedziach, ktoré nie v každom prípade 
boli vypracované a podané v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia. Mestský úrad 
Komárno, z uvedeného dôvodu rozšíril, doplnil, aktualizoval platné Všeobecne záväzné 
nariadenie tak, aby to skopírovalo súčasnú líniu rozvoja sociálnych, zdravotných a charitatívnych 
aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi pôsobiacimi na území mesta Komárno.  
 
Predseda komisie otvoril k predloženému návrhu diskusiu. 
MUDr. Bastrnák - poznamenal, že nakoľko zmeny sú minimálne, predložený  návrh  nebolo 
potrebné vo veľkej miere prepracovať. 
Mgr. Batta, predseda komisie - spýtal sa, že v akej miere sú reálne sumy uvedené  v §5 (výška 
dotácie). Vedúca informovala, že vychádzali z doteraz žiadaných súm. 
 
Stanovisko komisie:  odporúča návrh VZN postúpiť na  rokovanie rady a mestského 
zastupiteľstva; hlasovanie 9-0-0 (za – proti - zdržal sa) 
 
Predseda komisie odovzdal slovo riaditeľke ZpS Mgr.  Polgárovej. Pani riaditeľka oboznámila 
členov s materiálom. 
TE – 1276/2017  Návrhu Všeobecne záväzného nariaden ia Mesta Komárno číslo      .../2017 
o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociá lnych služieb a o úhrade za 
poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno , so sídlom Špitálska 16,  Komárno 
Odôvodnila potrebu schválenia návrhu. Uviedla, že  návrh VZN má niekoľko cieľov, a to v prvom 
rade jednoznačne špecifikovať komu a za akých podmienok vie ZpS zabezpečiť poskytovanie 
sociálnych služieb v súlade s platnou legislatívou a z dôvodov zachovania objektívnosti a 
transparentnosti je nutné podrobne popísať aj situácie, kedy môže byť občan prijatý do ZpS 
Komárno bezodkladne, t.j. nie je potrebné dodržať poradie čakateľov, príp. prijať aj bez evidencie 
v zozname čakateľov. Vysvetlila, že v návrhu je zapracovaná aj  úprava a vymedzenie podmienok 
za ktorých je možné plniť a poskytovať sociálne služby na odbornej úrovni vzhľadom na druh 
poskytovanej sociálnej služby. Poznamenala, že nakoľko v ZpS Komárno sa poskytuje 
starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb, ktorých zdravotný stav je vážny a potrebovali by iný 
druh zariadenia, podľa jej mienky (napriek vyjadreniam právnikov) je nevyhnutné do budúcna 
konkrétne vymedziť podmienky a kritériá za ktorých je možné akceptovať žiadosť o poskytnutie 
sociálnej služby v ZpS. Bez týchto opatrení podľa jej vyjadrenia nie je možné napĺňať zákonom 
stanovené štandardy kvality poskytovaných sociálnych služieb a potreby konkrétneho prijímateľa. 
Ďalej informovala, že  v druhom rade schválením tohto VZN by malo dôjsť aj k zvýšeniu úhrad za 
ubytovanie a ostatné obslužné činnosti (upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne).   Toto 
opatrenie je nevyhnutné z toho dôvodu, že ZpS Komárno z doteraz nastavených platieb, 
z príspevku zo štátneho rozpočtu a z dotácie mesta Komárno nedokáže finančne dostatočne 
pokryť výdavky  na prevádzku zariadenia. Takto získané zdroje by aspoň čiastočne pokryli 
náklady na opravy a údržbu ubytovacích priestorov. Poznamenala, že zmeny vyplývajú taktiež  
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z noviel Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,  ktoré boli prijaté od poslednej úpravy 
dodatkom VZN Mesta Komárno v roku 2012. 

 
Predseda komisie otvoril diskusiu k predloženému návrhu. Do diskusie, kde odzneli rôzne 
pripomienky, podnety sa zapojili všetci členovia.  
MUDr. Marek  - poznamenal, že každému je jasné, že zvýšenie by bolo potrebné, ale na  
obyvateľov zariadenia zvýšenie by malo negatívny dopad. Pani riaditeľka poznamenala, že 
zvýšenie by bolo v rozmedzí 7 - 19,98 € za mesiac. 
Valent Renáta - sa tiež vyjadrila, že zvýšenie je naozaj potrebné, nakoľko mzdy zamestnancov sú 
veľmi nízke a ošetrujúci personál, ktorí pre obyvateľov robí všetko čo môže, si zaslúži vyššie 
platy. 
Kollár - sa spýtal, že aké zmeny spravila pani riaditeľka, aby sa znížili náklady zariadenia. Mgr. 
Polgárová uviedla, že nevýhodné zmluvy vypovedala a znížila aj pausálne výdavky. 
Ing. Pint - poznamenal, že podľa jeho mienky nákup potravín a náklady stravovania sú vysoké a 
jediným východiskom by bolo, aby každá jednotlivá položka bola preskúmaná a v tejto oblasti by 
sa našla nijaká rezerva resp. mohli by byť náklady znížené. Ďalej sa informoval, či ustanovuje 
zákon pomer zamestnancov na obyvateľa. Skonštatoval, že podľa neho každý komárňanský 
občan má právo na poskytnutie sociálnych služieb v meste resp. v zariadení bez ohľadu na to, 
akú majú diagnózu, práve preto tento návrh nevie podporiť. 
Erika Forróová – poznamenala, že podľa jej mienky vylúčiť určitý okruh žiadateľov, lebo trpia 
rôznymi vážnymi zdravotnými problémami, je diskriminačné. 
 
 

• 14:30 odišiel člen komisie MUDr. Bastrnák Tibor;  počet členov na zasadnutí 8 
 
 

Stanovisko komisie:  odporúča návrh VZN postúpiť na  rokovanie rady a mestského 
zastupiteľstva; hlasovanie 6-1-1 (za – proti - zdržal sa) 

 
 
4. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
 
TE - 1288/2017 
Aktualizovaný Zoznam žiadateľov o prenájom bytu v DOU na rok 2017 (doplnený) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  uznesením č. 1181/2017 zo dňa 09. marca 2017 schválilo 
aktualizovaný Zoznam žiadateľov o prenájom bytu  a Zoznam žiadateľov o prenájom bytu v DOU 
na rok 2017. Všetkým žiadateľom zo schválených zoznamov, ktorí vyhovujú kritériám pre 
pridelenie bytov  s určitým štandardom na predošlých zasadnutiach MZ už boli  pridelené byty. 
Aby bolo možné v budúcom období voľné byty obsadzovať nájomníkmi je potrebné aktualizovať 
schválené zoznamy o nové žiadosti, ktoré splnili podmienky zaradenia v zmysle § 3 ods. 2 VZN 
Mesta Komárno č. 6/2011 o prenajímaní bytov  vo  vlastníctve  Mesta  Komárno v znení 
neskorších predpisov. 
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 žiadate ľov o prenájom bytu a  Zoznamu žiadate ľov 

o prenájom bytu v DOU 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 

 
       Zoznam  žiadateľov o prenájom bytu  a Zoznam  žiadateľov o prenájom bytu v DOU na rok 

2017 aktualizovaný ku dňu 15. apríla 2017 
       (Zoznamy tvoria prílohu uznesenia),  

 
B/ žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

zabezpečiť zverejnenie Zoznamu žiadateľov o prenájom bytu a Zoznamu žiadateľov o 
prenájom bytu v DOU na rok 2017 aktualizovaný ku dňu 15. apríla 2017 na úradných 
tabuliach mesta a webovej stránke mesta. 

Termín: 10 dní od schválenia uznesenia 
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
 
Zoznam žiadate ľov o prenájom mestského bytu  na rok 2017 
aktualizovaný ku dňu 15. apríla 2017   

Lakásigényl ık sorrendje  a 2017 - es évre    
2017. április 15-hez aktualizálva   

     
     

Por. Žiadate ľ 
Kmeňové číslo 
žiadosti  

Sorsz.  Kérvényez ı A kérvény törzsszáma  

1 Dolník Eszter 45698/45074 2014  
2 Ratimorsky Róbert 45978/48422 2016  
3 Sárközi Elemír 57622/52758 2016  
4 Lakatos Richard 77653/54092 2016  
5 Sárközi Roman 79581/53757 2016  
6 Varga Kristóf 3583/1482 2017  
7 Borosová Magdaléna 4824/1690 2017 uzn. č. 1181/2017 (2017-03-09) 

8 Rigó Ferdinand 5849/5130 2017  
9 Filkó Kinga 5852/2132 2017  

10 Kovács Robert 5990/1493 2017  
11 Lakatosová Gabriela 9351/1620 2017  
12 Lakatosová Angelika 9471/3343 2017  
13 Hegedősová Erika 9703/2577 2017  
14 Mida Július 9716/2579 2017  
15 Hosnedlová Monika 9776/3351 2017  
16 Vajda Imrich 7577/3459 2017  
17 Janeba Milan 10109/3555 2017  
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Zoznam žiadate ľov o prenájom mestského bytu v DOU na rok 2017 
aktualizovaný ku dňu 15. apríla 2017   

Lakásigényl ık sorrendje  a SMH-ban 
a 2017 - es évre    
2017. április 15 - hez aktualizálva   

     
     

Por. Žiadate ľ 
Kmeňové číslo 
žiadosti  

Sorsz.  Kérvényez ı A kérvény törzsszáma  

1 Lesková Elvíra 77049/54286 2016  
2 Domonkos  Tichomír 3645/1511 2017 uzn. č. 1181/2017 (2017-03-09) 

3 Botka  Milan 5109/1921 2017  
4 Bohumelová Juliana 9200/3263 2017  
5 Hegedősová Anna 9698/2585 2017  
6 Csetı Ján 9841/3460 2017  

 
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie; hlasovanie 8-0-0 
 
PRIDELENIE  BYTU  V  DOU  
 

- Odbor predložil menný zoznam žiadateľov o prenájom bytu v DOU, spĺňajúcich 
kritériá na pridelenie bytu v DOU, ako aj zoznam voľných bytov v DOU na adrese Gazdovská ul, 
Špitálska ul. v Komárne 

- O konkrétnych bytoch sa rozhodlo losovaním členmi komisie (okrem bytu na 
adrese Gazdovská ul. 4/23, Komárno, ktorý byt bol konkrétne pridelený, nakoľko p. 
Cechmeisterová žiadala výmenu bytu na nižšie poschodie – materiál TE-1292/2017). 
 
TE-1289/2017 
Žiadosť o  prenájom bytu v DOU  

Návrh na uznesenie 
k návrhu na prenájom mestského bytu 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 

       prideliť 1-izbový byt v DOU na adrese Gazdovská ul. 8/21 v  Komárne pre M B,   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 Komárno 
 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia.     

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie; hlasovanie 8-0-0 
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TE-1290/2017 
Žiadosť o  prenájom bytu v DOU  

 
Návrh na uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 

       prideliť 1-izbový byt v DOU na adrese Gazdovská ul. 8/32 v  Komárne pre J B, 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 Komárno 
 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia.     

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie; hlasovanie 8-0-0 
 
 
TE-1291/2017 
Žiadosť o  prenájom bytu v DOU  

 
Návrh na uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 

       prideliť 1-izbový byt v DOU na adrese Gazdovská ul. 10/7 v  Komárne pre T D, 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 Komárno 
 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia.     

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie; hlasovanie 8-0-0 
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TE - 1292/2017 
Žiadosť o  výmenu bytu na nižšie poschodie 
 

Meno žiadateľa: Erika Cechmeisterová  
 
Menovaná má uzatvorenú zmluvu o nájme bytu na dobu neurčitú od 31.07.2000. Svojim podaním 
žiada o výmenu bytu v tom istom schodišti zo zdravotných  dôvodov. Má uhradené nájomné 
a služby spojené s bývaním, nemá žiadne záväzky voči mestu. 
 
-žiadosť  v prílohe 
 
Stanovisko úradu:    navrhuje výmenu bytu na nižšie poschodie, prideliť byt v DOU na adrese 
Gazdovská ul. 4/23, KN (v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo 
vlastníctve Mesta Komárno mimo zoznamu možno uzatvoriť zmluvu o nájme bytu, ak nájomca 
žiada prenajímateľa o zmenu poschodia, hlavne nižšie zo zdravotných dôvodov). 
 
Stanovisko komisie: odporúča výmenu bytu na nižšie poschodie, prideliť byt v DOU na adrese 
Gazdovská ul. 4/23, KN a žiada úrad vypracovať návrh na uznesenie ; hlasovanie 8-0-0  

 
 
PRIDELENIE BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU  
 

- Odbor predložil menný zoznam žiadateľov o prenájom bytu spĺňajúcich kritériá na 
pridelenie bytu nižšieho 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, trojnásobku, jeden a pol násobku 
životného minima spolu posudzovaných osôb, počet žiadateľov, detí v rodine atď., ako aj 
zoznam voľných bytov nižšieho štandardu.  

- O konkrétnych bytoch sa rozhodlo losovaním členmi komisie 
 
TE - 1293/2017 
Žiadosť o prenájom bytu 

 
Návrh na uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
A/ schva ľuje 

       prideliť garsonku na adrese Veľký Harčáš 61/55 v  Komárne pre A L,  trvalým pobytom  
945 01 Komárno, s tým, že opravy v byte vykoná na vlastné náklady a 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 Komárno 
 

zabezpečiť  spracovanie  a  zaslanie  návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu  A/ tohto 
uznesenia.     
 

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie; hlasovanie 8-0-0 
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TE - 1294/2017 
Žiadosť o prenájom bytu 

 
Návrh na uznesenie 

k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
A/ schva ľuje 

       prideliť garsónku na adrese Veľký Harčáš 61/70 v  Komárne pre G L a manžela M L,   
obaja trvalým pobytom 945 01 Komárno, s tým, že opravy v byte vykonajú na vlastné 
náklady a 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 Komárno 
 

zabezpečiť  spracovanie  a  zaslanie  návrhu  zmluvy   o  nájme  bytu v zmysle bodu  A/  
tohto uznesenia.     
 

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie; hlasovanie 8-0-0 
 
TE - 1295/2017 
Žiadosť o prenájom bytu 
 

Meno žiadateľa: Otto Lakatos    
 

Podrobný popis prípadu bol zaslaný členom elektronicky. 
 

Stanovisko úradu : navrhuje prerokovať komisiou 
 
Stanovisko komisie:  komisia nezaujala konkrétne stanovisko, odporúča prerokovať materiál na 
zasadnutí rady a zastupiteľstva a žiada úrad vypracovať 2 alternatívy návrhu na uznesenie 
Alternatíva 1: nezaradiť žiadosť menovaného do zoznamu žiadateľov o prenájom bytu a neprideliť 
byt pre menovaného Otto Lakatosa 
Alternatíva 2: zaradiť  žiadosť  menovaného  do  zoznamu  žiadateľov  o prenájom bytu a prideliť 
1 izbový byt pre Otto Lakatosa na adrese Veľký Harčáš 61/9  
Hlasovanie: 7-1-0 (za – proti – zdržal sa) 
 

 
              PRIDELENIE BYTOV BEŽNÉHO  ŠTANDARDU  

 
- údaje o žiadateľovi v prílohe 
 

TE - 1296/2017 
Žiadosť o prenájom bytu 
 

Meno žiadateľa: Erika Hegedősová    
 
Počet spolu posudzovaných osôb: 2 
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Návrh na uznesenie 
k návrhu na prenájom mestského bytu 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
A/ schva ľuje 

       prideliť bezbariérový 2-izbový byt na adrese Ul. gen. Klapku 2/1 v  Komárne pre E H,   
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 Komárno 
 

zabezpečiť  spracovanie  a zaslanie návrhu zmluvy  o nájme  bytu  v zmysle  bodu  A/ tohto 
uznesenia.     
 

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie, navrhuje prideliť bezbariérový 2-izbový 
byt na adrese Ul. gen. Klapku 2/1, KN, nakoľko žiadateľka opatruje svoju matku Máriu 
Hegedősovú, ktorá je občan s ťažkým zdravotným postihnutím (miera funkčnej poruchy 60%). 
 
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie; hlasovanie 8-0-0 
 
 
5.       Rôzne 

 
Forróová Erika - poďakovala sa, že členovia komisie na minulom zasadnutí svojim návrhom 
podporili Zväz telesne postihnutých a tým umožnili schválenie sumy na rekreáciu členov ich 
zväzu. 
 
Kollár - navrhol, aby vedúca SSO, ktorá už v tomto čase nebola prítomná na zasadnutí, na ďalšie 
zasadnutie komisie (nakoľko táto požiadavka už odznela  aj na minulom marcovom zasadnutí 
komisie) priniesla projektovú dokumentáciu nocľahárne a ubytovne, aby sa členovia mohli bližšie  
oboznámiť s plánovanou stavbou a jej rozpočtom.  
 
Valent Renáta - poďakovala sa všetkým, ktorí cez zimné obdobie pomáhali odkázaným občanom 
mesta. 
 
6. Záver 
 
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.  
 
 
 
Komárno 04. mája 2017 
 
 
                 ................................................                                                
 
                                                                                                   Mgr. Batta  György 
                predseda komisie 
 


