
                                                                                                           TE-543/2019 

 
 

KOMISIA   PRE   OTÁZKY  SOCIÁLNE,  ZDRAVOTNÉ  A BYTOVÉ 

 

                                                                    ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia, konaného dňa 02. decembra 2019 v malej zasadačke MsÚ 

 
 
Členovia:  
Prítomní: Mgr. Batta  György, Hajabácsová Mária,  Horecká Marta, JUDr. Keszegh Margit, PhDr. 
Lengyelová Adriana, MUDr. Marek Anton, PhDr. Mgr. Polgárová Hedviga  
Neprítomní: ospravedlnene chýbali  -  Lévaiová Silvia, Ing.Mgr.MBA  Riečičiar Martin 
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 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 
 hlasovanie 5-0-0 (za – proti - zdržal sa) 
 
 
Schválený program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie 
2. Plnenie uznesení  
3. Návrh na uznesenie k zmene progr. rozpočtu na rok 2019 – terénna soc. práca  
4. Návrh na uznesenie k zmene progr. rozpočtu na rok 2019 – opatrovateľská služba 
5. Návrh na uznesenie k zmene progr. rozpočtu na rok 2019 – REGOB 
6. Žiadosti a návrhy v bytových veciach  
7. Rôzne 
8. Záver 
   
 
2. Plnenie uznesení 
 
Predseda  komisie  odovzdal  slovo  Ing. Bíró  Adrianne.  
 
Ing. Bíró - informovala členov, že uznesenia, ktoré komisia na predošlom zasadnutí odporúčala 
MZ na schválenie, boli schválené Mestským zastupiteľstvom a sú v štádiu riešenia. 
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3. Návrh na uznesenie k zmene progr. rozpočtu na rok 2019 – terénna soc. práca  

 
TE-518/2019 
 
 
Ing. Bíró k zmene programového rozpočtu uviedla, že Mesto Komárno v zmysle Zmluvy 
o spolupráci č.USVRK-OIP-2019/001673-051 medzi Ministerstvom vnútra SR a mestom Komárno 
plynule pokračuje v Národnom projekte Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach 
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s jednou terénnou sociálnou pracovníčkou. 
Dve pracovné pozície na terénnu prácu a jedna voľná pozícia terénnej sociálnej práce bude 
v rámci výberového konania v mesiaci január 2020 v rámci výberového konania obsadená.  
Úhrada transferov za mesiac november a december 2019 bude mestu Komárno v zmysle 
oznámenia MINV SR poukázaných v roku 2020 po otvorení Štátnej pokladnici. 
   
 
        
 
Stanovisko úradu:  Navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
 
Stanovisko komisie: Odporúča schváliť návrh  na uznesenie  
 Hlasovanie: 5-0-0 
 
 
  
 ► 14:12 prišla členka komisie JUDr. Keszegh Margit 
                Počet členov na zasadnutí je 6. 
 
 

4. Návrh na uznesenie k zmene progr. rozpočtu na rok 2019 – opatrovateľská služba 
 
TE-532/2019 
 
Ing. Bíró k materiálu uviedla , Mesto Komárno sa na základe Zmluvy č I312041R26001 zo dňa 
24.01.2019 zapojilo do projektu Podpora opatrovateľskej služby  v rámci ktorého princípom 
refundácie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Implementačnej 
agentúry prispieva na mzdové náklady opatrovateliek mesačne vo výške 570 Eur na jednu 
opatrovateľku zaradenú do projektu. Celková dĺžka realizácie projektu je 25 mesiacov, do projektu 
je zapojených 35 opatrovateliek a celková výška nenávratných finančných prostriedkov bude 
498 750 Eur. 
Nakoľko mesto Komárno ako poskytovateľ opatrovateľskej služby sa do uvedeného projektu 
zapojilo od 1.2.2019 do rozpočtu na rok 2019 bolo naplánovaných 159 600 Eur. Mesto pravidelne 
na mesačnej báze posielalo Žiadosti o platbu v celkovej výške k  28.11.2019 159 446,39 Eur, 
avšak reálne ku dňu 28.11.2019 bola prijatá dotácia len vo výške 39 850,25 Eur a očakávame do 
31.12.2019 ďalších 59 849,77 Eur. 
Oddelenie opatrovateľskej a prepravnej služby napriek všetkým už realizovaným úsporám 
a šetreniam potrebuje na prekrytie výlučne mzdových nákladov presun finančných prostriedkov 
z iných rozpočtových kapitol celkovo vo výške 48 580 Eur. 
 
 
 
 
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko komisie: Odporúča schváliť návrh  na uznesenie 
 Hlasovanie: 6-0-0 
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5. Návrh na uznesenie k zmene progr. rozpočtu na rok 2019 – REGOB 
 
 
TE-537/2019 
 

Ing. Bíró k zmene programového rozpočtu uviedla, že Register obyvateľov na  prekrytie výlučne 
mzdových nákladov, t, j. poistné do jednotlivých poisťovní potrebuje presun finančných 
prostriedkov z inej rozpočtovej kapitoly celkovo vo výške 500 Eur 
 
 
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko komisie: Odporúča schváliť návrh  na uznesenie 
 Hlasovanie: 6-0-0 
 
 
6. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
 
 
TE-520/2019 
Návrh na zmenu programového rozpočtu na rok 2019 – Referát sociálneho bývania 
 
 
Ing. Bíró uviedla, že presunom finančných prostriedkov v rámci rozpočtových položiek 
budú zabezpečené základné povinnosti bytového hospodárstva, úhrady energií správcom 
bytových domov, údržba bytov a hradenie najnutnejších opráv. 
 
 
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko komisie: Odporúča schváliť návrh  na uznesenie 
 Hlasovanie: 6-0-0 
 
 
TE-521/2019 
Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok – nájomné za mestské byty  
 
 
Ing. Bíró k materiálu uviedla, že v materiáli uvedené pohľadávky sú za nežijúcich dlžníkov vo 
výške 13 562,43 eur.  
Mesto Komárno,  ako  vlastník  nájomných   bytov  podľa   zákona   č. 138/1991  Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov obdržalo vo všetkých prípadoch právoplatné rozhodnutia 
Okresného súdu Komárno, že dedičské konania po poručiteľoch  boli ukončené, a to vydaním 
uznesení o zastavení pre nemajetnosť. 
 
JUDr. Keszegh Margit žiada o vypracovanie informatívnej správy pohľadávok nájomného za  
mestské nájomné byty na  februárové zasadnutie. 
 
 
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko komisie: Odporúča schváliť návrh  na uznesenie 
 Hlasovanie: 6-0-0 
 
 ► 14:12 prišiel člen komisie MUDr. Marek Anton 
                Počet členov na zasadnutí je 7 
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TE-485/2019 
Pridelenie mestského nájomného bytu mimo zoznamu s výnimkou 
 
 

Meno žiadateľa: Svetlana Stojková 
   Narodená:  
   Trvalý pobyt:  945 01 Komárno 
 

 
    Menovaná p. Stojková  sa obrátila na mesto Komárno so žiadosťou o pridelenie  bytu. Je 
v siedmom mesiaci gravidity. Trvalý pobyt má od 31.07.2019 v Komárne. Vychováva 2 deti, syn 
má onkologické ochorenie.   
Primárka KDHaO Národného ústavu detských chorôb sa dňa 05.09.2019 obrátila na MsÚ 
Komárno so žiadosťou o pridelenie bytu pre p. Stojkovú. 
P. Stojková  poberá invalidný dôchodok a prídavky na deti. Má záväzok voči mestu Komárno 
z rokov 2006 a 2007 za komunálny odpad (pohľadávka je u exekútora).  

 
Sociálne šetrenia v rodine  boli vykonané terénnymi sociálnymi pracovníčkami mesta.    
Záznam v prílohe 
 
 

Návrh na uznesenie 
k návrhu na prenájom mestského bytu 

  
 
 

  
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A /  schvaľuje 
       prideliť 1 izbový byt  na adrese Veľký Harčáš 61/121 v Komárne  pre Svetlanu Stojkovú, 
       narodenú dňa ......................, 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 v znení  VZN č. 10/2015  na dobu určitú 1 rok, 
 
B /  žiada 
       Mgr. Bélu Keszegha, 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  prideliť 1 izbový byt na adrese Veľký Harčáš 61/121 v Komárne s 
výnimkou v zmysle  §  15 bod 2 VZN č. 6/2011 v znení VZN č 10/2015 o prenajímaní bytov vo 
vlastníctve Mesta Komárno 
Stanovisko komisie: Odporúča schváliť návrh na uznesenie 
Hlasovanie: 7-0-0 
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TE-522/2019 
Žiadosť o prenájom bytu v DOU 
 

Meno žiadateľa: Dezider Illés 
   Narodený:  
   Trvalý pobyt:  945 01 Komárno 
 

 
    Menovaný p. Illés sa obrátil na mesto Komárno so žiadosťou o pridelenie bytu v DOU dňa 
10.09.2019. Listom zo dňa 11.09.2019 mu bolo oznámené že jeho žiadosť nebude zaradená do 
zoznamu žiadateľov nakoľko nespĺňa  kritéria Všeobecne záväzného nariadenia Mesta  Komárno 
č. 6/2011 v znení VZN 10/2015 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Komárno. Je 
spoluvlastníkom bytu na adrese ............. v Komárne. Na uvedené oznámenie sa listom zo dňa 
15.11.2019 vyjadril , že svoj vlastnícky podiel chce po vzájomnej dohode s bývalou manželkou 
prepísať na ňu do konca roka 2019 darovacou zmluvou. Keď tak učiní nebude spĺňať podmienku 
zaradenia žiadosti do zoznamu, že žiadateľ nebol vlastníkom rodinného domu, resp. bytu 
v bytovom dome v období 10 rokov pred podaním žiadosti.   
Žiadateľ nemá voči mestu žiadne záväzky. 
Poberá starobný dôchodok.. 
 
 
Stanovisko úradu: Nenavrhuje zaradiť žiadosť do Zoznamu žiadateľov o prenájom bytu 
Stanovisko komisie: Nespĺňa podmienky na zaradenie žiadosti 
 Hlasovanie: 7-0-0 
 
TE-523/2019 
Žiadosť o pridelenie iného bytu 
 

Meno žiadateľa: Brigitta Sztrecskó 
   Narodená:  
   Trvalý pobyt:   945 01 Komárno 

 
    Menovaná p. Sztrecskó  sa obrátila na mesto Komárno so žiadosťou o pridelenie  bytu  na 
prízemí ....... Žiadateľka má platnú nájomnú zmluvu na adrese ................(1. poschodie), záväzky 
voči mestu nemá. Vychováva 2 deti, sťažuje sa na stiesnené podmienky  a nepriaznivé susedské 
vzťahy. 
 
 
 
Stanovisko úradu: toho času nedisponuje vhodným bytom 
Stanovisko komisie: momentálne nenavrhuje prideliť iný byt 
Hlasovanie: 6-0-1 
 
 
 
 
TE-524/2019 
Pridelenie bytu bežného štandardu 
 

Meno žiadateľov: Oto Balázs a manželka  Monika Balázsová 
            Narodený:     Narodená:  
            Trvalý pobyt:  945 01 Komárno 
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Návrh na uznesenie 
k návrhu na prenájom mestského bytu 

  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A /  schvaľuje 
       prideliť 2-izbový byt na adrese Ul. roľníckej školy 51/63  v Komárne pre Ota  Balázsa, 
       narodeného  ...............,   trvalým  pobytom   945 01  Komárno a  manželku  Moniku  
       Balázsovú,  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 v znení  VZN č. 10/2015  na dobu  
       určitú 1 rok, 
 
B /  žiada 
       Mgr. Bélu Keszegha, primátora Mesta Komárno 
 
       zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ 
       tohto uznesenia. 
 
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
Hlasovanie: 5-0-2 
7. Rôzne 
 
Riaditeľka ZpS Komárno PhDr. Mgr. Polgárová uviedla, že projekt na výmenu okien v pavilóne  
A-B z enviromentálneho fondu bol dokončený. 

 
8. Záver 

 
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.  
 
 
Komárno  05. decembra 2019                             Zapísala: Katarína Vendelová – tajomník komisie 
 
 
                                                                  
Mgr. Batta György  -  predseda komisie 


