
                                                                                                           TE-982/2020 

 
 

KOMISIA   PRE   OTÁZKY  SOCIÁLNE,  ZDRAVOTNÉ  A BYTOVÉ 

 

                                                                    ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia, konaného dňa 23. novembra 2020 v malej zasadačke MsÚ 

 
 
Členovia:  
 
Prítomní: Mgr. Batta  György, Ing. Dubányová Katarína,  Hajabácsová Mária, Horecká Marta, 
JUDr. Keszegh Margit,  PhDr. Lengyelová Adriana,  PhDr. Mgr. Polgárová Hedviga 
 
Neprítomní: ospravedlnene chýbali – MUDr. Marek Anton,  Ing. Mgr. MBA Riečičiar Martin 
  
MsÚ  - PhDr. Ingrid Szabó – poverená vedením majetkovo – právneho odboru 
 Ing. Mgr. Adamová Zita 
 PhDr. Konczová Adriana  

Vendelová Katarína - tajomník komisie 
 
1.     Otvorenie 

 
Zasadnutie komisie o 14:00 hod. otvoril  a viedol predseda komisie Mgr. Batta György.  
 
Po privítaní prítomných skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, nakoľko podľa prezenčnej 
listiny je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov,  počet členov na zasadnutí je 6.  
 
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: 6-0-0 (za – proti - zdržal sa) 
 
Schválený program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie 
2. Plnenie uznesení  
3. Návrh na zmenu programového rozpočtu – terénna  soc. práca 
4. Návrh na zmenu programového rozpočtu – opatrovateľská služba 
5. Návrh na zmenu VZN 8/2017 o sociálnych službách 
6. Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2021-2025 
7. Návrh na zmenu programového rozpočtu 
8. Rozpočet ZPS na roky 2021-2023 
9. Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok  
10. Pridelenie bytu - Ul. slobody 9/18 
11. Pridelenie bytu - Ul. roľníckej školy 51/57 
12. Žiadosť o pokračovanie nájmu bytov – Nemocnica Agel Komárno 
13. Rôzne 
14. Záver 
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2. Plnenie uznesení 
 
PhDr. Szabó - informovala členov, že uznesenia, ktoré komisia na predošlom zasadnutí 
odporúčala MZ na schválenie, boli schválené Mestským zastupiteľstvom sú a sú splnené. 
Uznesenia č. 939/2020 – pridelenie bytu pre p. Lukovicsa a manželku navrhujeme zrušiť, nakoľko 
žiadatelia neprejavili záujem o pridelený byt.    
 
Hlasovanie za zrušenie uznesenia č. 939/2020: 6-0-0  
 
 

3. TE-945/2020 Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020 – 
terénna sociálna práca 

 
PhDr. Konczová predkladá návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno v oblasti 
terénna sociálna práca z dôvodu  omeškania v refundovaní finančných prostriedkov z národného 
projektu – Terénna sociálna práca a terénna sociálna práca v obciach s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych komunít. 
 
 
Stanovisko úradu:  navrhuje schváliť návrh na uznesenie  
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
Hlasovanie: 6-0-0 
 
  
4. TE-890/2020 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komátno na rok 2020 – 
opatrovateľská služba 

 
Ing. Mgr. Adamová  predkladá návrh  na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na 
rok 2020, z dôvodu  omeškania v refundovaní finančných prostriedkov z Projektu podpora 
opatrovateľskej služby v Komárne. 

 
 
Stanovisko úradu:  navrhuje schváliť návrh na uznesenie  
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
Hlasovanie: 6-0-0 
 
 
► 14:06  prišiel člen komisie PhDr. Lengyelová Adriana 
       Počet členov na zasadnutí je 7. 
 
5. TE-947/2020 Návrh na zmenu VZN 8/2017 o sociálnych službách 
 
 
 
Ing. Mgr. Adamová  predkladá návrh  na zmenu pre úpravu výšky úhrad za opatrovateľskú 
službu, nakoľko je vysoká nákladovosť tejto služby.   
 
 
 
Stanovisko úradu:  navrhuje schváliť návrh na uznesenie  
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
Hlasovanie: 6-0-1 
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6. TE-947/2020 Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2021-2025 
 

Ing. Mgr. Adamová  uviedla, že Mesto Komárno  vypracovalo komunitný plán sociálnych 
služieb v úzkej spolupráci s jednotlivými poskytovateľmi sociálnych služieb a verejnosťou. 
Komunitný plán bol vyvesený na úradnej tabuli mesta a zverejnený na internetovej stránke mesta 
a fyzické a právnické osoby ho mohli pripomienkovať. Žiadne pripomienky k uvedenému plánu 
neboli. 
 
 
JUDr. Keszegh Margit vyslovila pochvalu za včasné predkladanie Komunitného plánu 
vypracovaného na mestskom úrade a nie cudzím vypracovateľom. Navrhuje v budúcnosti 
prejednanie návrhu zo všetkými zainteresovanými organizáciami ešte pred prejednaním v SZB 
komisii. 
 
 
Stanovisko úradu:  navrhuje schváliť návrh na uznesenie  
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
Hlasovanie: 7-0-0 
 
 
 
 
7. TE-958/2020 Návrh na zmenu programového rozpočtu ZPS 
 
 
PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová riaditeľka rozpočtovej organizácie Zariadenie pre Seniorov 
Komárno predkladá návrh na zmenu programového rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenia 
pre seniorov Komárno.  
 
 
 
Stanovisko úradu:  navrhuje schváliť návrh na uznesenie  
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
Hlasovanie: 7-0-0 
 
 
8. TE-961/2020 Rozpočet ZPS na roky 2021-2023 
 
 
PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová riaditeľka ZPS predložila návrh rozpočtu zariadenia. 
 
 
 
 
 
Stanovisko úradu:  navrhuje schváliť návrh na uznesenie  
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
Hlasovanie: 7-0-0 
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9. TE-956/2020 Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok 
 
PhDr. Szabó uviedla, že v materiály uvedené pohľadávky sú nevymožiteľné na ktoré mesto 
obdržalo právoplatné rozhodnutia Okresného súdu Komárno, že dedičské konania po 
poručiteľoch boli ukončené. 
 
Stanovisko úradu:  navrhuje schváliť návrh na uznesenie  
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
Hlasovanie: 6-0-1 
 
 
10. Pridelenie bytu bežného štandardu 
 
 

Meno žiadateľa: Emese Mészárosová       
   Narodená:  
   Trvalý pobyt:  945 01 Komárno 
 

     a/     dátum podania žiadosti 2019 
     b/ min. 3 roky pobyt resp. zamestnanie 

v Komárne 
 áno  

     c/ žiadateľ nemá byť nájomcom bytu  nie je 
     d/ žiadateľ nemá byť vlastníkom bytu, 

RD, obytného domu 
nie je 

     e/ naliehavosť bytovej potreby býva v podnájme 
 

         Počet spoločne posudzovaných osôb:  2 (žiadateľka a syn) 
       Žiadateľ  nemá voči mestu nedoplatky.  
       Kmeňové číslo žiadosti  59108/29909/RSB/2019  
 
 
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko komisie: Odporúča schváliť návrh  na uznesenie 
 Hlasovanie: 7-0-0 
 
 
 
 
 
11. Pridelenie bytu bežného štandardu 
 
 

Meno žiadateľa: Pavol Paulis       
   Narodený:  
   Trvalý pobyt:  945 01 Komárno 
 

     a/     dátum podania žiadosti 2019 
     b/ min. 3 roky pobyt resp. zamestnanie 

v Komárne 
 áno  

     c/ žiadateľ nemá byť nájomcom bytu  nie je 
     d/ žiadateľ nemá byť vlastníkom bytu, 

RD, obytného domu 
nie je 

     e/ naliehavosť bytovej potreby býva v garáži 
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         Počet spoločne posudzovaných osôb:  1 (žiadateľ) 
        Žiadateľ  nemá voči mestu nedoplatky.  
        Kmeňové číslo žiadosti  55497/28941/RSB/2019  
 
 
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko komisie: Odporúča schváliť návrh  na uznesenie 
 Hlasovanie: 7-0-0 
 
 
12. Žiadosť o pokračovanie nájmu bytov – Nemocnica AGEL Komárno 
 
PhDr. Szabó uviedla, že predmetom žiadosti sú 2 dvojizbové byty na Ul. slobody. Predmetné byty 
boli pridelené vo verejnom záujme v roku 2006 pre FORLIFE, n.o. s tým, že bytoch budú 
ubytovaný zamestnanci – lekári na dobu určitú (na dobu trvania pracovného pomeru). 
Na základe Zmluvy o nájme bytu z roku 2009 uvedené byty sú v nájme FORLIFE n.o. do 
dnešného dňa. Uvedená organizácia v roku 2019 vstúpila do likvidácie. Nemocnica AGEL 
Komárno listom požiadala o nájom vyššie uvedených bytov, nakoľko možnosť ponúknutia 
ubytovania je jednou z kľúčových podmienok pri hľadaní personálu do nemocnice. 
 
 
 
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko komisie:  
 Hlasovanie: 3-0-4 
 
 
 
13. Rôzne 

 
 
Ing. Dubányová sa dotazovala na prípad výmeny  bytov z minulého zasadnutia komisie. 
Zaujímala sa či dotyčné osoby dostali odpoveď. 
 
- Dotyčné osoby boli listom vyrozumené, avšak 1 obálka nebola prevzatá v odbernej lehote. 
 
    

 
14. Záver 
 
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.  
 
 
Komárno  24. novembra 2020                             Zapísala: Katarína Vendelová – tajomník komisie 
 
 
                                                                  


