ZÁPISNICA
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové, konaného
dňa 22. januára 2018 v kancelárii 2A MsÚ

Členovia:
Prítomní: Mgr. Batta György, MUDr. Bastrnák Tibor, JUDr. Baštrnáková Leila, Forróová Erika,
Hosnédlová Nataša, Kollár Zoltán, Pálinkás Márta, Valent Renáta
Neprítomní: MUDr. Marek Anton, Ing. Pint Tibor
MsÚ - Ing. Bednáriková Katarína (vedúca RSB), 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.
Predseda skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, nakoľko podľa prezenčnej listiny je
prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, počet členov na zasadnutí je 6.
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; hlasovanie 6-0-0 (za – proti - zdržal sa)
Schválený program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Plnenie uznesení
Vyhodnotenie realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb na rok 2017
Návrh realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb na rok 2018
Žiadosti a návrhy v bytových veciach
Rôzne
Záver
2. Plnenie uznesení

Predseda komisie odovzdal slovo vedúcej RSB Ing. Bednárikovej.
Ing. Bednáriková - informovala členov, že uznesenia, ktoré komisia na predošlom zasadnutí
odporúčala MZ na schválenie, boli schválené Mestským zastupiteľstvom.
 14.15 prišli členovia komisie p. Forróová Erika a p. Pálinkás Márta; počet členov na
zasadnutí je 8
3. Vyhodnotenie Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta
Komárno na rok 2017 (TE-1694)
Materiál a návrh na uznesenie predkladala vedúca SSO, Ing. Bíró Adrianna.
Podala správu o vyhodnotení Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb
mesta Komárno na rok 2017. Vysvetlila, že do realizačného plánu na rok 2017 boli začlenené
aktivity, ktoré sú totožné s cieľmi a prioritami schváleného Komunitného plánu sociálnych služieb

mesta Komárno. Aktivity sú rozdelené do šiestich oblastí, ktorých plnenie je rozdielne, niektoré
aktivity boli splnené a sú aktivity, ktoré neboli splnené z dôvodu nedostatku financií.
Ďalej informovala členov, že jedna z dôležitých aktivít je plnenie aktivity D. Rozvoj sociálnych
služieb so zameraním na zabezpečenie základných životných podmienok pre osoby v ťažkých
životných situáciách. Uviedla, že v mestských nájomných bytoch je celkový nedoplatok
1 058 545,24 eur, nakoľko niektorým nájomníkom sa zmenila finančná situácia od pridelenia bytu,
toho času ich príjem nedosahuje ani životné minimum a preto by bolo potrebné túto zmenenú
situáciu riešiť príp. riešiť ich bytovú situáciu.
Návrh na uznesenie č. ......./2018
k správe o vyhodnotení Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb
mesta Komárno na rok 2017
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
Správu o vyhodnotení Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta
Komárno na rok 2017 (správa tvorí prílohu uznesenia).
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: berie na vedomie materiál a odporúča
hlasovanie 8-0-0 (za - proti - zdržal sa)

schváliť návrh na uznesenie;

4. Návrh Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta
Komárno na rok 2018 (TE-1695)
Materiál a návrh na uznesenie predkladala vedúca SSO, Ing. Bíró Adrianna.
Uviedla, že Realizačný plán na rok 2018 vychádza z cieľov a priorít rozvoja mesta Komárno
v oblasti sociálnych služieb, ktoré sú zakotvené v Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta
Komárno na roky 2016-2018. Vysvetlila, že aktivity sú rozdelené do šiestich oblastí. Označenie je
totožné s cieľmi a prioritami komunitného plánu. Navrhované smerovanie a rozvoj sociálnych
služieb boli sformulované do 4 základných cieľov predovšetkým podľa jednotlivých cieľových
skupín v meste a doplnené o 2 oblasti.
Návrh na uznesenie č. ......./2018
k návrhu Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno
na rok 2018
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
Realizačný plán ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2018

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť vyhodnotenie Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych
služieb mesta Komárno na rok 2018,
Termín: do 28.02.2018
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2. zabezpečiť vyhotovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Komárno na
obdobie 2019-2024

Termín: do 30.06.2018
Mgr. Batta po predložení materiálu otvoril diskusiu k návrhu.
Kollár Zoltán – informoval o ťažkostiach pri realizovaní stravovania bezdomovcov.
MUDr. Bastrnák Tibor – vyjadril sa, že podľa jeho mienky v tomto roku stravovanie by malo byť
riešené takou formou, ako bolo dohodnuté, ale v ďalších rokoch musia byť zavedené určité
pravidlá, ktoré musí dodržať každý, aj odkázaní ľudia.
Do diskusie sa zapojili aj ostatní členovia.
 14.35 odišiel člen komisie p. MUDr. Bastrnák Tibor; počet členov na zasadnutí je 7
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: berie na vedomie materiál a odporúča
hlasovanie 7-0-0 (za - proti - zdržal sa)

schváliť návrh na uznesenie;

5. Žiadosti a návrhy v bytových veciach
Predseda komisie odovzdal slovo vedúcej RSB, Ing. Bednárikovej, ktorá predkladala materiál.
TE-1697/2018
Žiadosť o výnimku z VZN Mesta Komárno č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta
Meno žiadateľa: Štefan Bíró
Trvalý pobyt: 945 01 Komárno – od 25. 01. 2017
Skutočný pobyt: Ul. gen. Klapku 4/15, KN

Menovaný dňa 04. októbra 2017 sa obrátil na mesto so svojou žiadosťou o prenájom bytu.
Nakoľko nespĺňa kritéria § 3 ods. 2 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno
č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta v znení neskorších predpisov, v zmysle
ktorého podmienka zaradenia žiadosti do zoznamu je, že žiadateľ nepretržite tri roky pred
podaním žiadosti má pobyt alebo pracuje resp. je samostatne zárobkovo činnou osobou v meste,
jeho žiadosť nebola zaradená do zoznamu žiadateľov o prenájom bytu.
Z toho dôvodu svojím podaním sa obrátil na Mestské zastupiteľstvo, v ktorom žiada o výnimku
z Všeobecne záväzného nariadenia.
Menovaný odkúpil do vlastníctva mestský nájomný byt na adrese Selyeho ul. 19/23, KN, ktorý
10.08.2007 predal.
Stanovisko úradu: nenavrhuje zaradiť žiadosť menovaného do zoznamu žiadateľov o prenájom
bytu a nenavrhuje prideliť byt
Stanovisko komisie: neodporúča zaradiť žiadosť menovaného do zoznamu žiadateľov o
prenájom bytu, nakoľko nespĺňa kritériá Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 6/2011
o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta a žiada úrad vypracovať návrh na uznesenie;
hlasovanie 7-0-0 (za – proti - zdržal sa)
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TE - 1698/2018
Žiadosť o pridelenie iného bytu
Meno žiadateľa: Mária Soókyová
Adresa: Ul. roľníckej školy 49/9, 945 01 Komárno
Žiadateľka má uzatvorenú platnú zmluvu o nájme bytu (garsónka; 27,60 m2) s Mestom Komárno
od 19.04.2017, na dobu určitú 1 rok. Žiada o výmenu bytu na byt, kde izby sú oddelené dverami.
Žiadateľka pred pridelením bytu na Ul. roľníckej školy 49/9 mala uzatvorenú zmluvu o nájme bytu
na Veľkom Harčáši. Je zamestnaná (momentálny príjem nie je pripojený k žiadosti).
Žiadateľka má uhradené nájomné a služby spojené s bývaním, nemá žiadne záväzky voči Mestu
Komárno.
Stanovisko úradu: nenavrhuje prideliť iný byt, nakoľko je sama, v predmetnom byte na trvalý
pobyt je prihlásená iba žiadateľka
Stanovisko komisie: neodporúča prideliť iný byt, nakoľko je sama a mesto nedisponuje voľnými
bytmi; hlasovanie 7-0-0 (za – proti - zdržal sa)
TE - 1699/2018
Žiadosť o vzájomnú výmenu bytu
1. Erik Kackó
Adresa: Ul. slobody 1/9, 945 01 Komárno
1 izbový, 2 osoby (žiadateľ+druh)
2. Ladislav Hegedőš, Ing. a manželka
Klaudia Hegedőšová, Ing.
Adresa: Ul. slobody 1/2, 945 01 Komárno
2 izbový, 4 osoby (žiadatelia+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 bytu nasledovne – pre Erika Kackó
(1992) 2 izbový byt na adrese Ul. slobody 1/2 v Komárne a pre Ladislava Hegedőša, Ing. (1973)
a manželku Klaudiu Hegedőšovú, Ing. (1975) 1 izbový byt na adrese Ul. slobody 1/9 v Komárne.
Stanovisko komisie: Odporúča schváliť vzájomnú výmenu bytu nasledovne – pre Erika Kackó
(1992) 2 izbový byt na adrese Ul. slobody 1/2 v Komárne a pre Ladislava Hegedőša, Ing.
(1973) a manželku Klaudiu Hegedőšovú (1975) 1 izbový byt na adrese Ul. slobody 1/9
v Komárne; hlasovanie (za – proti - zdržal sa)
6. Rôzne
Ing. Bíró - informovala členov komisie, že medzi mestami Gyula, Arad a Komárno formou
workshopu v minulosti bola zrealizovaná konferencia v sociálnej oblasti. V tomto roku odborné
fórum bude dňa 2-3. marca 2018 bude v Komárne.
Vedúca odboru pozvala členov komisie, aby sa dňa 3. marca 2018 podľa možnosti na konferencii
zúčastnili.
Mgr. Batta György - žiadal, aby bolo vypracované a uverejnené usmernenie, že aké možnosti
majú občania pri poskytovaní pomoci príp. krízových situáciách.
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Valent Renáta - informovala sa, či bude realizovaný projekt vybudovania ubytovne v mestskej
časti Hadovce.
Forróová Erika - žiadala pomoc pri riešení problému občanov s ŤZP. Ako pripomenula občania
s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodca (ŤZP-s) podľa zákona majú nárok na 50%
zľavu z vstupného na kultúrne a iné podujatia, ale v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta majú problém pri uplatnení tejto zľavy.
7. Záver
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
Komárno 25. januára 2018
Zapísala: Ing. Karácsonyová Monika – tajomník komisie

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