ZÁPISNICA
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové, konaného
dňa 05. júna 2017 v malej zasadačke MsÚ

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

Otvorenie

Zasadnutie komisie o 14. 05 hod. otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Batta György, ktorý
privítal prítomných.
Predseda skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, nakoľko podľa prezenčnej listiny je
prítomná nadpolovičná väčšina členov, počet členov na zasadnutí je 7.
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 (6-0-0-1 člen nehlasoval)
Schválený program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2.

Otvorenie
Plnenie uznesení
Návrhy VZN v sociálnej oblasti
Žiadosti a návrhy v bytových veciach
Rôzne
Záver
Plnenie uznesení

Predseda komisie odovzdal slovo vedúcej OÚMaSB Ing. Bednárikovej a následne vedúcej
SSO Ing. Bíró.
Ing. Bednáriková - informovala členov, že uznesenia, ktoré komisia na predošlom zasadnutí
odporúčala MZ na schválenie, boli schválené Mestským zastupiteľstvom.
Ing. Bíró – informovala členov, že návrhy VZN, ktoré komisia na predošlom zasadnutí odporúčala
rade a Mestskému zastupiteľstvu na schválenie na predošlom zasadnutí MZ boli schválené.

3.

Návrhy VZN v sociálnej oblasti

Predseda komisie odovzdal slovo vedúcej SSO Ing. Adrianne Bíró. Vedúca stručne oboznámila
členov komisie s návrhmi Všeobecne záväzného nariadenia.
TE-1275/2017 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. ...../2017 o
sociálnych službách poskytovaných Mestom Komárno
Vedúca v stručnosti vysvetlila, že je potrebné schváliť nové VZN, nakoľko Mestský úrad Komárno
v poslednom období zaznamenáva zvyšujúci sa záujem o odľahčovaciu službu, t.j. službu, ktorá
je poskytovaná v domácom prostredí klienta v období, keď jeho opatrovateľ, ktorý je poberateľom
peňažného príspevku za opatrovanie, si čerpá dovolenku, resp. z iných objektívnych a zákonom
stanovených dôvodov a nevie zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť. Ďalej vysvetlila, že
odľahčovacia služba môže byť poskytovaná max. 30 kalendárnych dní v roku pre jedného klienta
a Mesto Komárno by ju poskytovala na princípe opatrovateľskej služby.
Predseda komisie otvoril k predloženému návrhu diskusiu. Členovia komisie brali na vedomie
informácie.

Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh VZN; hlasovanie 7-0-0 (za – proti - zdržal sa)

TE – 1300/2017 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia ...../2017 o poskytovaní
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, mimoriadnej dávky občanom a príspevku z fondu
krízovej intervencie
Vedúca SSO odôvodnila potrebu schválenia návrhu. Uviedla, že Sociálny a správny odbor eviduje
stále viac akútnych prípadov, ktoré nie sú riešené z dôvodu nedostatočných financií. Fond
krízovej intervencie by zahŕňal finančnú pomoc pri subjektívne ohrozujúcej životnej situácii, pri
riešení nepriaznivej sociálnej situácie, v ktorej sa odkázaní občania ocitli bez vlastného pričinenia,
nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb
alebo pri iných nepredvídateľných udalostiach. Podľa jej vyjadrenia finančná pomoc z Fondu
krízovej intervencie by mala byť ľahko dostupná a okamžite použitá.
Vedúca ďalej informovala, že v roku 2017 finančné prostriedky budú použité tak, aby v prípade
potreby aj v najnáročnejšom zimnom období bolo dostatočné finančné krytie na riešenie
bezodkladných prípadov.
Uviedla, že v prípade schválenia tohto návrhu VZN, navrhovaná tvorba fondu krízovej intervencie
bude až od roku 2018, minimálne na úrovni 25 000 €. Finančné prostriedky pre fond krízovej
intervencie budú naplánované v rámci programu 7.1 pri plánovaní programového rozpočtu na
nasledujúce obdobia.
Vysvetlila, že uvedený návrh VZN podrobne rozpisuje možnosť použitia finančných prostriedkov
z novovytvoreného Fondu krízovej intervencie, konkretizuje podmienky pre podanie žiadostí
a zároveň aj poskytnutia finančného príspevku.
Predseda komisie otvoril diskusiu k predloženému návrhu. Do diskusie, kde odzneli rôzne
pripomienky, podnety, sa zapojili všetci členovia.
Valent Renáta - sa tiež vyjadrila, že tvorba fondu je naozaj potrebná na pomoc pri riešení
marginalizovaných skupín občanov.
Kollár Zoltán – poznamenal, že fond vo výške 0,25 % z podielových daní príslušného
kalendárneho roka, ako je uvedené v návrhu VZN, by značne pomohol aj pri riešení problematiky
bezdomovcov, nakoľko civilné organizácie už nestačia riešiť vyskytnuté prípady.
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Ing. Pint - pripomenul, že na minulých zasadnutiach komisia už podporila tieto návrhy, ciele
v sociálnej oblasti.
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh VZN; hlasovanie 7-0-0 (za – proti - zdržal sa)

4.

Žiadosti a návrhy v bytových veciach

Predseda komisie odovzdal
predkladala materiál.

slovo

vedúcej

OUMaSB, Ing. Kataríne Bednárikovej, ktorá

TE – 1176/2017
Žiadosť o prenájom bytu
Meno žiadateľa: Magdaléna Borosová
Menovaná p. Borosová na riešenie svojich bytových problémov sa obrátila na mesto Komárno so
žiadosťou o prenájom bytu. Spĺňa kritériá na zaradenie žiadosti do zoznamu a jej žiadosť
o prenájom bytu bola zaradená do zoznamu žiadateľov o prenájom bytu pod kmeňovým číslom
4824/1690/OUMaSB/2017. Je zamestnancom neziskovej organizácie Forlife n.o., ktorá vydala
stanovisko k jej žiadosti – podporné stanovisko zamestnávateľa k prideleniu mestského bytu na
Ul. gen. Klapku vo verejnom záujme (§ 4 ods. 1 VZN č. 6/2011) pre Magdalénu Borosovú.
V zmysle § 7ods. 2 VZN č. 6/2011 v znení VZN č. 10/2015 o prenajímaní bytov vo vlastníctve
mesta prenajímateľ môže rozhodnúť, že 10% bytov, najmenej však 1 byt postavený z finančných
prostriedkov MVaRR SR na výstavbu a dostavbu rozostavaných nájomných bytov, pridelí do
užívania fyzickým osobám, ktoré nespĺňajú podmienky podľa § 3 ods. 2 písm. a) až g) tohto VZN,
ak takéto osoby zabezpečujú spoločenské, kultúrne, zdravotnícke a ekonomicko-sociálne potreby
pre Mesto Komárno, resp. územného celku.
Stanovisko úradu: navrhuje prideliť 2 izbový byt vo verejnom záujme na adrese Ul. gen. Klapku
14/27 v Komárne
Stanovisko komisie: odporúča prideliť 2 izbový byt vo verejnom záujme na adrese Ul. gen.
Klapku 14/27 v Komárne a žiada úrad vypracovať návrh na uznesenie; hlasovanie 7-0-0
(za – proti - zdržal sa)
Návrh na uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 2-izbový byt na Ul. gen. Klapku 14/27 v Komárne pre Magdalénu Borosovú,
trvalým pobytom 945 01 Komárno podľa § 7 ods. 2 VZN Mesta Komárno číslo 6/2011 o
prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno s tým, že zmluva o nájme bytu bude
uzatvorená na dobu určitú, na dobu trvania pracovného pomeru v Forlife n.o. Všeobecná
nemocnica Komárno,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
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zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
TE - 1292/2017
Žiadosť o výmenu bytu na nižšie poschodie
Meno žiadateľa: Zuzana Blašková
Menovaná má uzatvorenú zmluvu o nájme bytu na dobu neurčitú od 05.12.2008. Svojim podaním
žiada o výmenu bytu v tom istom schodišti zo zdravotných dôvodov.
Stanovisko úradu:
mestu Komárno

nenavrhuje výmenu bytu na nižšie poschodie, nakoľko má pozdĺžnosti voči

Stanovisko komisie: neodporúča výmenu bytu na nižšie poschodie, hlasovanie 7-0-0 (za – proti
- zdržal sa)

TE- 1344/2016
Žiadosť o vzájomnú výmenu bytu
1. Vojtech Geleta, a manželka
Marianna Geletová,
1 izbový, 2 osoby (žiadatelia)
2. Denisa Markuseková,
2 izbový, 1 osoba (žiadateľ)
Menovaní žiadajú o vzájomnú výmenu bytu na hore uvedených adresách po vzájomnej dohode.
Žiadatelia majú uhradené nájomné a služby spojené s bývaním, nemajú žiadne záväzky voči
Mestu Komárno.
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť vzájomnú výmenu bytu
Stanovisko komisie: odporúča schváliť vzájomnú výmenu bytu; hlasovanie 7-0-0 (za-proti-zdržal
sa). .
5.

Rôzne

Kollár Zoltán– informoval sa, že v akej fáze je projekt na vybudovanie krízového centra, resp.
nocľahárne a ubytovne, príp. domova pre odkázané matky, kde sú vhodné lokality na
vybudovanie takýchto centier. Žiada vedúcu odboru priniesť na ďalšie zasadnutie projektovú
dokumentáciu, aby sa členovia mohli bližšie oboznámiť s plánovanou stavbou a jej rozpočtom.
Ing. Bíró Adrianna – oznámila, že každý člen sa môže osobne oboznámiť s materiálom - kde je
určená aj lokalita na vybudovanie - na Sociálnom a správnom odbore. Poznamenala, že
primátorom miest bol doručený list Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, že v snahe
o riešenie problematiky bezdomovcov v meste by boli nápomocní a v prípade, že mesto disponuje
budovou resp. objektom vhodným na prevádzkovanie útulku pre bezdomovcov, ponúkajú
možnosť spolupráce pri jeho zriaďovaní.
Komisia vyjadrila podporné stanovisko k vybudovaniu nocľahárne a ubytovne na pôvodnom,
v projekte určenej lokalite.
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6.

Záver

Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Komárno 06. júna 2017

................................................
Mgr. Batta György, v.r.
predseda komisie
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