
                                                                                                           TE-1865/2018 

 
 

KOMISIA   PRE   OTÁZKY  SOCIÁLNE,  ZDRAVOTNÉ  A BYTOVÉ 

 

                                                                    ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia, konaného dňa 04. júna  2018 vo veľkej zasadačke MsÚ 

 
 
Členovia:  
Prítomní: Mgr. Batta  György, JUDr. Baštrnáková  Leila, MUDr. Bastrnák Tibor, Forróová Erika, 
Hosnédlová Nataša, MUDr. Marek Anton, Pálinkás Márta, Ing. Pint Tibor, Valent Renáta 
Neprítomní: Kollár Zoltán – ospravedlnene chýbal 
MsÚ  - Ing. Bíró Adrianna (vedúca SaSO) 
Vendelová Katarína - tajomník komisie 
 
 
1.     Otvorenie 

 
Zasadnutie komisie o 14:00 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 jej členov,  počet členov na zasadnutí je 8.  
 
Predseda komisie oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý členom bol zaslaný 
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; hlasovanie 8-0-0 (za – proti - zdržal sa) 
 
 
Schválený program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie  
2. Plnenie uznesení  
3. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach  
4. Žiadosti a návrhy v bytových veciach  
5. Rôzne  
6. Záver  
 
 
 

2. Plnenie uznesení 
 
Predseda  komisie  odovzdal  slovo  vedúcej  SaSO Ing. Bíró Adrianne.  
 
Ing. Bíró - informovala členov, že uznesenia, ktoré komisia na predošlom zasadnutí odporúčala 
MZ na schválenie, boli schválené Mestským zastupiteľstvom.  
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� 14.06 prišiel člen komisie p. MUDr. Marek Anton; počet členov na zasadnutí je 9 
 
 
 
 
 

3. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach  
 
TE – 1866/2018 
Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre 
voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 v meste Komárno 
Dôvodová správa - Indoklás: 
 
 Podľa § 166 ods. 1 zákona SNR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev sa v 
každej obci utvoria viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného 
zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov obecného 
zastupiteľstva v jednom volebnom obvode; v mestách, ktoré sa členia na mestské časti, možno 
utvoriť aj jednomandátové volebné obvody, ak na počet obyvateľov mestskej časti pripadá iba 
jeden poslanec obecného zastupiteľstva.  
 Podľa § 166 ods. 2 zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov volebné obvody a počet poslancov obecného 
zastupiteľstva v nich určí a zverejní obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o 
vyhlásení volieb. 
 Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa 
počtu obyvateľov obce podľa § 11 ods. 3 písm. h) zákona SNR  č. 369/1990 o obecnom zriadení  
takto: od  20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov. Počet obyvateľov v meste 
Komárno  ku dňu  28.05.2018 je 33 177. 
 Podľa § 166 ods. 4 zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby starostu obce tvorí každá obec jeden 
jednomandátový volebný obvod. 
 

Alternatíva 1/ 
Počet poslancov v jednotlivých volebných obvodoch  
 
25 poslancov 

Počet 
Volebný 
obvod 

poslancov obyvateľov 

Počet 
obyvateľov 

na 1 
poslanca 

Zaradené volebné okrsky v obvode 

1 1 1 943 1 943 1,2 

2 12 15 103 1 259 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 

3 12 16 131 1 344 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 

 
 
Alternatíva 2/ 
Počet poslancov v jednotlivých volebných obvodoch  
 
23 poslancov 

Počet 
Volebný 
obvod 

poslancov obyvateľov 

Počet 
obyvateľov 

na 1 
poslanca 

Zaradené volebné okrsky v obvode 

1 1 1 943 1 943 1,2 



 

 

 

3 

2 11 15 103 1 373 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 

3 11 16 131 1 466 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 

 
 
 
 
Alternatíva 3/ 
Počet poslancov v jednotlivých volebných obvodoch  
 
21 poslancov 

Počet 
Volebný 
obvod 

poslancov obyvateľov 

Počet 
obyvateľov 

na 1 
poslanca 

Zaradené volebné okrsky v obvode 

1 1 1 943 1 943 1,2 

2 10 15 103 1 510 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 

3 10 16 131 1 613 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 

 
Alternatíva 4/ 
Počet poslancov v jednotlivých volebných obvodoch  
 
19 poslancov 

Počet 
Volebný 
obvod 

poslancov obyvateľov 

Počet 
obyvateľov 

na 1 
poslanca 

Zaradené volebné okrsky v obvode 

1 1 1 943 1 943 1,2 

2 9 15 103 1 678 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 

3 9 16 131 1 792 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 

 
Alternatíva 5/ 
Počet poslancov v jednotlivých volebných obvodoch  
 
17 poslancov 

Počet 
Volebný 
obvod 

poslancov obyvateľov 

Počet 
obyvateľov 

na 1 
poslanca 

Zaradené volebné okrsky v obvode 

1 1 1 943 1 943 1,2 

2 8 15 103 1 888 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 

3 8 16 131 2 016 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 

 
Alternatíva 6/ 
Počet poslancov v jednotlivých volebných obvodoch  
 
15 poslancov 

Počet 
Volebný 
obvod 

poslancov obyvateľov 

Počet 
obyvateľov 

na 1 
poslanca 

Zaradené volebné okrsky v obvode 

1 1 1 943 1 943 1,2 

2 7 15 103 2 158 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
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3 7 16 131 2 304 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 

 
  
 
Stanovisko komisie: na základe návrhu člena komisie MUDr. Bastrnáka  komisia navrhuje 
pripraviť viac variantov (3) na počet volebných obvodov. 
 

                                                                         
 
 
 
 
4. Žiadosti a návrhy v bytových veciach   
 
 
 
TE-1862/2018 
Žiadosť o vzájomnú výmenu  
                                                 

1. Tibor Zajos 

      Trvalý pobyt: ... 
      Garsónka,  1 osoba 
2. Mgr. Elvíra Zaušková 

Trvalý pobyt: ... 
1 izbový,  3 osoby (žiadateľ + deti) 
 

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 nasledovne – pre Tibora Zajosa  1 
izbový byt na adrese ... v Komárne  a pre Mgr. Elvíru Zauškovú  garsónku na adrese  ... 
v Komárne. 
 
Stanovisko komisie: odporúča schváliť vzájomnú výmenu nasledovne: 
pre Tibora Zajos 1 izbový byt na adrese ... v Komárne  a pre Mgr. Elvíru Zauškovú  garsónku na 
adrese ... v Komárne. 
hlasovanie 9-0-0 (za - proti - zdržal sa) 
 
 
 
 
 
 
 
PRIDELENIE  BYTU  BEŽNÉHO  ŠTANDARDU 
 

- údaje o žiadateľoch v prílohe 
 

 
TE-1863/2018 
Žiadosť o prenájom bytu 
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Návrh na uznesenie 
k návrhu na prenájom mestského bytu 

  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A /   schvaľuje 
        prideliť 1-izbový byt na adrese Ul. gen. Klapku 14/26 v Komárne pre  Zuzanu Bundárovú,                
        narodenú ..., 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 schválenia uznesenia  
 

Stanovisko komisie: odporúča  schváliť návrh na uznesenie;  
 hlasovanie 9-0-0 (za-proti-zdržal sa) 
 
 
 
 
TE-1864/2018 
 
Žiadosť o prenájom bytu 
 
 

Návrh na uznesenie 
k návrhu na prenájom mestského bytu 

  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A /   schvaľuje 
        prideliť 2-izbový byt na adrese Ul. gen. Klapku 4/16 v Komárne pre, Máriu Csonkovú                
        narodenú ..., 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 schválenia uznesenia  
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Stanovisko komisie: odporúča  schváliť návrh na uznesenie;  
 hlasovanie 9-0-0 (za-proti-zdržal sa) 
 
 
 
TE-1911/2018 
 
Dôvodová správa - Indoklás: 
Pridelenie náhradného bytu na základe súdneho rozhodnutia 
V zmysle právoplatného a vykonateľného rozsudku Okresného súdu Komárno číslo 6C 284/2013-
60 4213215242 zo dňa 17.06.2014 mesto Komárno je povinné zabezpečiť bytovú náhradu pre 
Juraja Štefánika, narodeného ..., trvalým pobytom .... Menovaný v zmysle vyššie uvedeného 
rozsudku súdu byt na adrese ... v Komárne je povinný odovzdať mestu do 30 dní po 
právoplatnosti rozsudku súdu s tým, že má právo na bytovú náhradu vo forme náhradného bytu, 
ktorý je povinné zabezpečiť mesto Komárno. 
 
Stanovisko úradu: navrhuje uzatvoriť zmluvu o nájme bytu v zmysle § 8 VZN Mesta Komárno č. 
6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno na nájomný byt na adrese Veľký 
Harčáš 61/52, 945 01 Komárno. Poskytovanie bytových náhrad podľa § 712, § 712a, § 712c 
Občianskeho zákonníka po prerokovaní a na základe odporučenia komisie schvaľuje primátor 
mesta. 
 
Stanovisko komisie: odporúča schváliť pridelenie náhradného bytu na adrese Veľký Harčáš 
61/52 
Hlasovanie: 9-0-0 (za-proti-zdržal sa) 
 
. 
     5.  Rôzne 
 
Erika Forróová sa poďakovala, že členovia komisie na minulom zasadnutí podporili návrh na 
finančnú dotáciu pre telesne postihnutých, a tým umožnili rehabilitačný pobyt pre členov ich 
zväzu. 
 

  6.   Záver 
 
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.  
 
 
Komárno 06. júna 2018                                        Zapísala: Katarína Vendelová – tajomník komisie 
 
 
                                                                  
 Mgr. Batta  György  predseda komisie 
 
 
 


