
                                                                                                           TE-53/2019 

 
 

KOMISIA   PRE   OTÁZKY  SOCIÁLNE,  ZDRAVOTNÉ  A BYTOVÉ 

 

                                                                    ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia, konaného dňa 14. januára 2019 v malej zasadačke MsÚ 

 
 
Členovia:  
Prítomní: Mgr. Batta  György,  Horecká Marta, JUDr. Keszegh Margit, Lévaiová Silvia,  
Mgr. Polgárová Hedviga, Riečičiar Martin 
Neprítomní: ospravedlnene chýbali  - MUDr. Marek Anton, Hajabácsová Mária 
MsÚ  - Ing. Bíró Adrianna (vedúca SaSO) 
Vendelová Katarína - tajomník komisie 
Hostia: JUDr. Varga Tamás -  viceprimátor  
  Ing. Várhelyiová Denisa – ekonómka ZpS Komárno 
 
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 5.  
 
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 5-0-0 (za – proti - zdržal sa) 
 
Schválený program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie - Megnyitó 
2. Plnenie uznesení - Határozat teljesítések 
3. Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 Zps Komárno 
4. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach – Kérvények és javaslatok szociális ügyekben 
5. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben 
6. Rôzne – Egyéb 
7.   Záver – Befejezés 
 
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 a plnenie týchto uznesení je v štádiu 
riešenia.  
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3. Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 rozpočtová organizícia – Zariadenie pre seniorov 
Komárno, Špitálska 16 
  

Predseda komisie odovzdal slovo riaditeľke ZpS Mgr. Polgárovej Hedvige, ktorá požiadala  
ekonómku zariadenia Ing. Várhelyiovú aby  materiál predložila 
 
 
TE – 29/2019 
Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 rozpočtová organizícia – Zariadenie pre seniorov 
Komárno, Špitálska 16 
 
Dôvodová správa: 
 
 Rozpočet ZpS  na rok 2019-2020-2021 je navýšený oproti roku 2018 v  
 
2 oblastiach:   -  príjmová  -  odvodová oblasť 

- spotreba energií 

1.  Príjmová-odvodová oblasť  -   zákonné navýšenie tarifných platov  
Tarifný plat zamestnancov po prehodnotení podľa Zákon č. 553/2003 Z. z.    
                                             (platnosť od 01.01.2019) 
 
- Tarifný plat po prehodnotení na rok 2019    –            618.000 Eur 
( rok 2018- 492.960 Eur) 
 
- Nárast ostatných príplatkov od 01.05.2019 v nasledovnom členení: 
- Príplatok za nočné – nárast na 30% 
- Príplatok za sobotu – nárast na 50 % 
- Príplatok za nedele - nárast na 100%    
 
Ročné náklady za 2019 vo vyššie uvedených troch príplatkoch činia   -  49.100 EUR 
                                                                                                        ( rok 2018- 37.300 Eur ) 
 
Spolu celkové príplatky (nočné, soboty, nedele, smennosti a sviatky )  spolu za rok 2019 budú 
tvoriť  náklady vo výške  cca                                                                -73.000 EUR 
                                                                                                       ( rok 2018 - 47.502 Eur)  
 
Ostatné príplatky poberá 64 % zamestnancov z celkového počtu 84 a z daného dôvodu 
predstavujú značné mzdové výdavky zariadenia. 
Odvody: 
 
Celková odvodová zaťaženosť v roku 2019 stúpne na úroveň   284.400 Eur . 
 
 
 
2. Spotreba energií - Rast cien energií 
 
- Navýšenie výdavkov v oblasti energii je z dôvodu avizovaného zvýšenia cien energií ( elektrika o 
vyše 10%   a plynu a vyše 10%  )  
 
- Očakávaný nárast od 01/2019 , z daného dôvodu sme v rozpočte pristúpili  k zvýšeniu rozpočtu 
v oblasti  nákladov na spotrebu energií - oproti minulému roku zo 165 405 EUR na 180 000 Eur ( 
10%  navýšenie oproti minulému roku ). 
 
- Okrem toho sme do rozpočtu na rok 2019 zahrnuli aj kapitálové výdavky vo výške 20.000 Eur. 



 

 

 

3 

Tieto výdavky by mali byť určené na rekonštrukciu – kuchyne a výdajne jedál(stroje, vybavenie, 
rekonštrukcia vodovodného, kanalizačného potrubia). 
 
Do rozpočtu sme boli nútení zahrnúť aj príspevky na rekreáciu a to z dôvodu, že do Zákonníka 
práce sa zavádza nový inštitút – príspevok na rekreáciu zamestnancov.V súlade s § 152a ods. 1 
Zákonníka práce: "Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne 
zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 
mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac 
však v sume 275 eur za kalendárny rok. Vzhľadom k uvedenému si v roku 2019 si môže uplatniť 
tento nárok až 71 zamestnancov ZpS,ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky. Celková 
výška nákladov sa môže narásť až do výšky 19.525 Eur. 
 
Všetky ostatné výdavky boli ponechané na úrovni roka 2018 a v určitých oblastiach boli 
rozpočtované výdavky oproti minulému roku znížené. 
 
Dôvodová správa k návrhu rozpočtu ZpS Komárno na roky 2019-2021 je samostatnou prílohou 
a neoddeliteľnou súčasťou tohto materiálu. 
 
 

Návrh na uznesenie  
k návrhu rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov Komárno, Špitálska 16, 

Komárno 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
A/     berie na vedomie 
návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Komárno na roky 2019 – 2021 a dôvodovú správu k návrhu rozpočtu 
B/     schvaľuje 
zostavený rozpočet rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na roky 2019 - 
2021, pričom príjmy a výdavky rozpočtov uvedených pre roky 2020 a 2021 nie sú záväzné 
 
C/  ukladá  Mgr. Hedvige Polgárovej, riaditeľke rozpočtovej organizácie Zariadenie pre 
seniorov Komárno postupovať v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia 
 
 
        Termín: priebežne 
        Zodpovedný: riaditeľka ZpS Komárno 
 
           ►   14:25 prišiel člen komisie p. Horecká Marta, počet členov na zasadnutí je 6. 
 
 
Stanovisko úradu: 
Sociálny a správny odbor: Navrhuje dodržiavať ekonomickým odborom odsúhlasený Návrh 
rozpočtu na rok 2019 – 2021 
Odbor ekonomiky a financovania: Nedoporučuje prijať  návrh uznesenia z dôvodu:  
Nie je dodržaný Zákon 583/2004  § 12 
„(1) Obec a vyšší územný celok vykonajú po schválení rozpočtu jeho rozpis na rozpočtové 
organizácie a príspevkové organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane rozpisu 
výdavkov na programy obce alebo programy vyššieho územného celku.“ 
V návrhu Programového rozpočtu Mesta Komárno sú pre rozpočtovú organizáciu Zariadenie pre 
seniorov vyčlenené finančné prostriedky v inej výške.  
  
 
Stanovisko komisie: postupuje materiál na prejednanie  
 Hlasovanie: 6-0-0 
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4. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach 
 
 
Predseda  komisie  odovzdal  slovo  vedúcej  SaSO Ing. Bíró Adrianne.  
 
 
TE-13/2019 
Správa o vyhodnotení Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb 
mesta Komárno na rok 2018 
 
Dôvodová správa - Indoklás: 
 

Na 27. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 08. decembra 2016 
bol uznesením č. 1064/2016 schválený strategický dokument Komunitný plán sociálnych služieb 
mesta Komárno spracovaný na roky 2016-2018. Nachádza sa na webovej stránke mesta: 
v hlavnom menu – Mesto /Rozvojové dokumenty mesta/ Komunitný plán sociálnych služieb mesta 
Komárno. 

Realizačný plán ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2018 
bol schválený 38. zasadnutí Mestského zastupiteľstva konaného dňa 14.februára 2018 
uznesením č. 1715/2018, na základe ktorého treba zabezpečiť vyhodnotenie Realizačného plánu 
ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno za rok 2018. (Vyhodnotenie je 
vyznačené modrou farbou). 
 
 

 
Návrh na uznesenie 

k správe o vyhodnotení Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb 
mesta Komárno na rok 2018  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
A/      berie na vedomie, 

Správu o vyhodnotení Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb 
mesta Komárno na rok 2018 (správa tvorí prílohu uznesenia). 

 
 

Stanovisko úradu: navrhuje brať na vedomie správu o vyhodnotení. 
Stanovisko komisie: navrhuje brať správu na vedomie 
Hlasovanie: 6-0-0 

 
 
 

 
 TE-14/2019  
 Návrh na uznesenie na schválenie návrhu Dodatok Komunitného plánu sociálnych služieb  
mesta Komárno č. 1/2019 
 
 
Dôvodová správa: 
 

Na 27. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 08. decembra 2016 
bol uznesením č. 1064/2016 schválený strategický dokument Komunitný plán sociálnych služieb 
mesta Komárno spracovaný na roky 2016-2018. Nachádza sa na webovej stránke mesta: 
v hlavnom menu – Mesto /Rozvojové dokumenty mesta/ Komunitný plán sociálnych služieb mesta 
Komárno. 
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 V zmysle novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách platnej od 01.05.2018 
Sociálny a správny odbor prepracoval Komunitný plán sociálnych služieb mesta Komárno. V 
Dodatku č. 1 ku KPSS sú zapracované zmeny vyplývajúce z aktuálnych právnych predpisov 
(finančné zdroje krytia jednotlivých aktivít v prípade aktivít mesta Komárno aj konkrétnym 
finančným obnosom, sú aktualizované jednotlivé aktivity, realizátori aktivít, druhy poskytovaných 
sociálnych služieb jednotlivými poskytovateľmi,doplnené sú údaje o prijímateľoch ako aj o počte 
potrebných zamestnancov), boli rozšírené prioritné oblasti rozvoja sociálnych služieb mesta 
Komárno o 2 oblasti: 

- Rozvoj sociálneho bývania 

- Zachovanie a rozvoj existujúcich sociálnych služieb 

Dodatkom č. 1/2019 bola zmenená aj platnosť pôvodného KPSS z obdobia 2016 – 2018 na 
obdobie 2016 – 2020.   

 
 

 
Návrh na uznesenie 

na  schválenie návrhu Dodatok Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Komárno č. 
1/2019. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
A/      berie na vedomie, 

že bol zmenený a aktualizovaný Komunitný plán sociálnych služieb mesta Komárno 
dodatkom č. 1/2019 

 
 B/     schvaľuje 

Dodatok Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Komárno č. 1/2019 
 
 

 

C/     žiada 
          Mgr. Bélu Keszegha, primátora Mesta Komárno  
         -  Zabezpečiť realizáciu jednotlivých prioritných oblastí Dodatku Komunitného plánu 

sociálnych služieb mesta Komárno č. 1/2019 
 - Zabezpečiť vyhotovenie realizačného plánu na rok 2019 v zmysle Dodatku  Komunitného 

plánu sociálnych služieb mesta Komárno č. 1/2019 
 
 
 
 
 
 
  
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
Hlasovanie: 6-0-0 
TE-15/2019 
Návrh na uznesenie na schválenie zriadenia sociálnej služby monitorovanie a signalizácia 
potreby pomoci 
 
Dôvodová správa: 
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Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách umožňuje poskytovať sociálne služby 
s použitím telekomunikačných  technológií. Mesto Komárno na základe prieskumu vykonaného 
v roku 2016 potrebného k príprave strategického dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb 
mesta Komárno, ako aj počas poskytovania sociálnych služieb terénnou formou,  zistilo, že je 
veľký záujem o daný druh sociálnej služby. Samotná služba sa poskytuje terénnou formou priamo 
v domácnosti prijímateľa pomocou  inteligentného komunikátora, ktorý je špeciálny mobilný 
telefón s tzv. panic watch – náramok rádiofrekvenčným tlačítkom núdze. Samotný prístroj je 
napojený na PC pult Mestskej polície, ktorá v spolupráci so zamestnancom sociálneho odboru 
v prípade zaznamenávania signálu o núdze vyjde na adresu. Daný systém je vybavený aj GPS 
lokátorom na prípad stratenia sa prijímateľa služby – totiž často sa stáva, že naši klienti s určitými 
diagnózami /napr. Alzheimerova choroba resp. demencia pri Alzheimerovej choroby/ sa „stratia“, 
nevedia kde sú, resp. sa nevedia dostať domov.  

Uvedená sociálna služba by bola nápomocná aj v týchto prípadoch, resp. by znamenala určitý 
pocit istoty či bezpečia tak pre samotného prijímateľa sociálnej služby, ako aj pre ich rodinných 
príslušníkov. 
 
Dotazy členov komisie: 
JUDr. Keszegh – spôsob rozdelenia náramkov 
p. Riečičiar – uvedená služba bude zadarmo 
Mgr. Polgárová – či je určená veková hranica prijímateľa 
 
Ing. Bíró uviedla, že je zakúpených 50 ks náramkov. Služba bude spoplatnená, cena 10-12 eur. 
Veková hranica nie je určená, rozhodujúci je zdravotný stav žiadateľa. Náramky budú rozdelené 
na základe žiadostí o túto sociálnu službu. 
 
 

Návrh na uznesenie 
na  schválenie zriadenia sociálnej služby „Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci 

v meste Komárno“ a schválenie Zriaďovacej listiny sociálnej služby „Monitorovanie 
a signalizácia potreby pomoci v meste Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
A/       schvaľuje 

 Zriadenie sociálnej služby „Monitorovanie a signalizácia  potreby pomoci v meste  
Komárno“ od 01.04.2019 
 

B/       schvaľuje 
 Zriaďovaciu listinu sociálnej služby „Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci v meste 

Komárno“ 
 

C/     žiada 
          Mgr. Bélu Keszegha, primátora Mesta Komárno  
         -  vykonať všetky úkony a opatrenia v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia 
 

                          Termín: do 31.03.2019 
 
 
 
 
 
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
Hlasovanie: 6-0-0 
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TE-16/2019 
Návrh na uznesenie na  schválenie návrhu Realizačného plánu ku Komunitnému plánu 
sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2019. 
 
Dôvodová správa: 
 

Schválením Dodatku Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Komárno č. 1/2019 
došlo k úprave platnosti strategického dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb mesta 
Komárno schváleného na 27. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 08. 
decembra 2016 uznesením č. 1064/2016 . Tento pôvodný dokument bol spracovaný na roky 
2016-2018, avšak nakoľko sa jedná o otvorený dokument v súlade s Národnými prioritami bol 
spracovaný v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách jeho dodatok č. 1, ktorý 
posúva platnosť dokumentu do 2020.  

Realizačný plán sa na rok 2019 vychádza z cieľov a priorít rozvoja mesta Komárno 
v oblasti sociálnych služieb, ktoré sú zakotvené v Dodatku Komunitného plánu sociálnych služieb 
mesta Komárno č. 1/2019, pričom sú v súlade prirodzene aj základným Komunitným plánom 
sociálnych služieb mesta Komárno. 
 
 
 

Návrh na uznesenie 
na  schválenie návrhu Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb 

mesta Komárno na rok 2019  
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
A/       schvaľuje 

Realizačný plán ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2019 
 
 

B/        žiada 

          Mgr. Bélu Keszegha, primátora Mesta Komárno  
1. zabezpečiť vyhodnotenie Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych 

služieb mesta Komárno na rok 2019, 
Termín: do 28. februára 2020 

 
2. zabezpečiť vyhotovenie Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb 

mesta  Komárno na  rok 2020 
 

 Termín: do  28. februára 2020 
 
 
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
Hlasovanie: 6-0-0 
 
 
 
TE-17/2019 
Návrh na uznesenie na spolufinancovanie projektu Dotácia na podporu rozvoja sociálnych 
služieb – Vytváranie bezbariérového prostredia výmenou podlahovej krytiny 
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Dôvodová správa: 
 

Zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce , sociálnych vecí a rodiny SR  
v zmysle § 2 Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb v súvislosti s písm. f) vytváranie 
bezbariérového prostredia umožňuje výmenu podlahovej krytiny. 

Pre bezpečné a pohodlné kroky, presun a pohyb seniorov je nutné pristúpiť k výmene podlahovej 
krytiny na chodbách pavilónu C a v jedálni a tým predĺžiť ich aktívny a samostatný pohyb a 
poskytovať potrebnú bezpečnosť ľahko zraniteľným osobám. V tomto prostredí musí podlahové 
riešenie pre zariadenie pre seniorov znamenať pozitívny prínos pre klientov žijúcich v zariadení,  
ktorí túto starostlivosť potrebujú, ako aj pre tých, ktorý túto pomoc a starostlivosť poskytujú. 
V neposlednom rade je cieľom udržateľnosť kvality podlahovej krytiny ako aj hygiena prostredia. 
 
 
 

 
Návrh na uznesenie 

na  spolufinancovanie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb – vytváranie 
bezbariérového prostredia 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
A/      schvaľuje 

1. Podanie  žiadosti na dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb  - Vytváranie 
bezbariérového prostredia výmenou podlahovej krytiny v Zariadení pre seniorov  Komárno 

2.    Realizáciu projektu po schválení žiadosti o finančnú dotáciu 
 

3.  Spolufinancovanie projektu vo výške 10 % z celkových oprávnených výdavkov  v sume   
Eur  3998,57 Eur 
 

4. Zahrnúť finančnú dotáciu vo výške 3998,57 Eur do Návrhu  Programového rozpočtu mesta 
Komárno na rok 2019, do kapitálových výdavkov. 
 
 

 

B/     žiada 
          Mgr. Bélu Keszegha, primátora Mesta Komárno  

1. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A /4 tohto uznesenia do Programového 
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019. 

2.  postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a zahrnúť spoluúčasť na vytváranie 
bezbariérového prostredia prostredníctvom výmeny podlahovej krytiny do investičného 
plánu Mesta Komárno  na rok 2019 . 

 
 
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
Hlasovanie: 6-0-0 

V súčasnosti sú podlahy a schody pokryté starým PVC (gumolitom, ešte pôvodné cca z roku 
1987, 1998), na niektorých miestach sú dlažby, ktoré sú nadmerne opotrebované až nebezpečné 
pri pohybe obyvateľov zariadenia, pod PVC krytinou došlo k takej výraznej deštrukcii, že od 
vzniknutých nerovností sa poškodila bežným používaním aj samotná PVC krytina. Obyvatelia sú 
vystavení nebezpečenstvu pádu, pošmyknutia, vozíčky, chodítka sa zaseknú, pri chôdzi sa 
potknú, stratia rovnováhu a spadnú.   
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TE-18/2019 
Návrh na uznesenie na spolufinancovanie projektu Dotácia na podporu rozvoja sociálnych 
služieb – nákup technického vybavenia 
 
Dôvodová správa: 
 

Zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce , sociálnych vecí a rodiny SR  
v zmysle § 2 Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb v súvislosti s písm. e) nákup 
materiálno-technického vybavenia 
Cieľom využitia žiadanej dotácie je výmena opotrebovaných stolov a stoličiek v priestoroch  ktoré 
sú určené na výkon odborných metód sociálnej rehabilitácie,  a rôznych voľnočasových  aktivít  
klientov. 
Novozakúpené stoly a stoličky by mali zodpovedať požiadavkám modernej doby a to najme čo sa 
týka ich materiálu, konštrukcie a udržiavania, najme hygienické požiadavky kladené stavom 
a štruktúrou klientov Zariadenia pre seniorov.  
 
 
 
 

Návrh na uznesenie 
na  spolufinancovanie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb – vytváranie 

bezbariérového prostredia 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/      schvaľuje 

5. Podanie  žiadosti na dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb  - nákupom materiálno 
technického vybavenia v obytných miestností v zariadeniach sociálnych služieb  

6.    Realizáciu projektu po schválení žiadosti o finančnú dotáciu 
 

7.  Spolufinancovanie projektu vo výške 10 % z celkových oprávnených výdavkov  v sume   
Eur 870,52 Eur. 

 
8. Zahrnúť finančnú dotáciu vo výške 870,52 Eur do Návrhu Programového rozpočtu Mesta 

Komárno na rok 2019, do kapitálových výdavkov. 
 
 

B/     žiada 
          Mgr. Bélu Keszegha, primátora Mesta Komárno  

2. postupovať v zmysle bodu A /4 tohto uznesenia pri tvorbe  Programového rozpočtu Mesta 
Komárno na rok 2019. 

3.  postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a zahrnúť spoluúčasť na vytváranie 
bezbariérového prostredia prostredníctvom výmeny podlahovej krytiny do investičného 
plánu Mesta Komárno  na rok 2019.  

 
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
Hlasovanie: 6-0-0 
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5. Žiadosti a návrhy v bytových veciach   
                                                     

TE-20/2019 
 
Pridelenie náhradného bytu na základe súdneho rozhodnutia 
 
Dôvodová správa: 
V zmysle právoplatného a vykonateľného rozsudku Okresného súdu Komárno číslo13C/44/2017 
zo dňa 18.09.2018 mesto Komárno je povinné zabezpečiť bytovú náhradu pre Žanetu Rigóovú, 
narodenú ........., t.č. trvalým pobytom  ........., 945 01 Komárno.  
 
- Rozsudok v prílohe 
 
 
Stanovisko úradu: navrhuje uzatvoriť zmluvu o nájme náhradného bytu na dobu určitú  1 rok 
v zmysle § 8 VZN Mesta Komárno č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno 
na nájomný byt na adrese Veľký Harčáš 61/106, 945 01 Komárno. Poskytovanie bytových náhrad 
podľa § 712, § 712a, § 712c Občianskeho zákonníka po prerokovaní a na základe odporučenia 
komisie schvaľuje primátor mesta. 
 
Komisia:  odporúča prideliť náhradný byt na adrese Veľký Harčáš 61/106, 945 01 Komárno na 
dobu určitú 1 rok  
Hlasovanie: 6-0-0 
 
 
TE-21/2019 
 
Dôvodová správa: 
Žiadosť o uzavretie dohody ohľadne bytu 
 

Meno žiadateľov: Farkas Adrián a Farkas Kristián 
   Narodení:   
   Trvalý pobyt: ......., 945 01 Komárno 
 

 
 Menovaní žiadatelia po úmrtí matky požiadali o prechod nájmu bytu na hore uvedenej adrese. 
Bolo im oznámené, že uvedený byt Mesto Komárno plánuje predať. Na ponuku odkúpenia bytu 
uviedli, že ich finančná situácia im neumožňuje odkúpiť tento byt. Vyjadrili záujem o prenájom 
mestského bytu v inej lokalite, ktorý Mesto Komárno neplánuje predať. 
 
Žiadatelia nemajú voči mestu nedoplatky.        
- žiadosť v prílohe 
 
 
                                                             
 
Stanovisko úradu: navrhuje prideliť 2-izbový byt na adrese Ul. gen. Klapku 4/19 v Komárne na 
dobu určitú 1 rok 
 
Stanovisko komisie:  odporúča prideliť byt na adrese Ul. gen. Klapku 4/19, 945 01 Komárno na 
dobu určitú 1 rok  
Hlasovanie: 6-0-0 
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     6.  Rôzne 
Členovia komisie nemali žiadny príspevok. 
 
 

  7.   Záver 
 
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.  
 
 
Komárno 15. januára 2019                             Zapísala: Katarína Vendelová – tajomník komisie 
 
 
                                                                  
Mgr. Batta György  -  predseda komisie 
 


