
                                                                                                           TE-1145/2021 

 
 

KOMISIA   PRE   OTÁZKY  SOCIÁLNE,  ZDRAVOTNÉ  A BYTOVÉ 

 

                                                                    ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia, konaného dňa 03. mája 2021 v malej zasadačke MsÚ 

 
 
Členovia:  
 
Prítomní: Mgr. Batta  György, Ing. Dubányová Katarína,  Hajabácsová Mária, JUDr. Keszegh 
Margit,  PhDr. Lengyelová Adriana, MUDr. Marek Anton, PhDr. Mgr. Polgárová Hedviga 
 
Neprítomní: ospravedlnene chýbali – Horecká Marta,  Ing. Mgr. MBA Riečičiar Martin 
  
MsÚ  - Mgr. Nagy Telkesi Mónika – poverená vedúca majetkovo – právneho odboru  

PhDr. Ingrid Szabó - prednostka 
 Mgr. János Bajkai – vedúci odboru školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu   

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. Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2020 – ZpS Komárno 
4. Presun rozpočtových prostriedkov - ZpS Komárno  
5. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu SZTP 
6. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu SZTPD 
7. Informatívna správa úhrad nájomného 
8. Zoznam žiadateľov o prenájom bytu na rok 2021 
9. Pridelenie bytu - Ul. gen. Klapku 12/21 
10. Pridelenie bytu - Ul. roľníckej školy 51/57 
11. Pridelenie bytu - Ul. gen. Klapku 2/4 
12. Žiadosť o výmenu bytu 
13. Rôzne 
14. Záver 
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2. Plnenie uznesení 
 
Mgr. Nagy Telkesi - informovala členov, že uznesenia, ktoré komisia na predošlom zasadnutí 
odporúčala MZ na schválenie, boli schválené Mestským zastupiteľstvom sú a sú splnené. 
Uznesenie č. 1061/2020 – pridelenie bytu pre p. Paulisa bolo zrušené, nakoľko žiadateľ 
neprejavili záujem o pridelený byt.    
 
 
 

3. TE-1059/2021  Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2020 ZpS Komárno 
 

PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová riaditeľka ZPS predložila hodnotenie výsledku hospodárenia 
zariadenia za rok 2020. 
Rozpočet Zariadenia pre seniorov Komárno na rok 2020 bol schválený uznesením MZ č. 723/2020 
zo dňa 27.02.2020 ako vyrovnaný, vo výške 1 558 280,00 eur. 

    Zariadenie pre seniorov Komárno malo za rok 2020 výsledok rozpočtového hospodárenia  
+462,10 Eur (uvedené finančné prostriedky predstavujú nevyčerpané prostriedky k 31.12.2020 
z vlastných príjmov) a zostatok nevyčerpanej dotácie +19 922,15 eur zo štátneho rozpočtu , ktorý 
sa dočerpá v rozpočtovom roku  2021. Spolu výška nevyčerpaných prostriedkov 20 384,25 eur.  

  Výsledok hospodárenia porovnaním výnosov a nákladov bol vo výške +16 084,63 eur . 

► 14:20  prišiel člen komisie PhDr. Lengyelová Adriana 
       Počet členov na zasadnutí je 7. 
 
 
Stanovisko úradu:  navrhuje schváliť návrh na uznesenie  
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
Hlasovanie: 7-0-0 
 
  

4. TE-1102/2021 Presun rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu ZpS Komárno  
 

PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová riaditeľka ZpS predložila žiadosť o schválenie zmeny 
Programového rozpočtu Zariadenia pre seniorov Komárno na rok 2021, schváleného 
Mestským zastupiteľstvom Komárno dňa 10.12.2020 Uznesenie č.1041/2020. Zmena 
programového rozpočtu ZpS sa týka presunov rozpočtových prostriedkov medzi rozpočtovými 
položkami so zachovaním vyrovnanosti rozpočtu rozpočtovej organizácie, jednotlivé položky 
sú rozpísané v návrhu uznesenia 

 
 
Stanovisko úradu:  navrhuje schváliť návrh na uznesenie  
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
Hlasovanie: 7-0-0 
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5. TE-1083/2021 Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu  
 
Mgr. Bajkai predložil žiadosť ZO Slovenský zväz telesne postihnutých o finančnú  dotáciu z 
účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely na týždenný 
rehabilitačno rekondičný kúpeľný pobyt v Bardejove  v auguste pre 26 členov svojho zväzu. 
 
 
Stanovisko úradu:  navrhuje schváliť návrh na uznesenie  
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
Hlasovanie: 7-0-0 
 

6. TE-1084/2021 Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu  
Mgr. Bajkai predložil žiadosť ZO Rodičov telesne postihnutých detí o finančnú  dotáciu z 
účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely na týždenný 
rehabilitačno rekondičný kúpeľný pobyt v Bardejove pre 20 členov svojho zväzu.  
 
 
Stanovisko úradu:  navrhuje schváliť návrh na uznesenie  
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
Hlasovanie: 7-0-0 
 
 

7. TE-1104/2021-Informatívna správa úhrad nájomného 
Mgr. Nagy Telkesi predložila informatívnu správu k platbám nájomného a služieb spojených 
s bývaním za roky 2017, 2018, 2019 a 2020.  
 
 
 
Stanovisko úradu:  navrhuje brať na vedomie informatívnu správu  
Stanovisko komisie: odporúča brať informatívnu správu na vedomie 
Hlasovanie: 7-0-0 
 
 

8. TE-1105/2021 Zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2021 
 
Mgr. Nagy Telkesi predložila zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2021. 
Zoznam tvorí prílohu uznesenia. 
Uviedla, že v zmysle § 2 ods. 6 VZN   Mesta  Komárno  č. 6/2011  o   prenajímaní  bytov vo 
vlastníctve Mesta  Komárno  v znení VZN č. 10/2015 bolo vyradených 7 žiadateľov, ktorí si 
nesplnili povinnosť,  týkajúcu sa aktualizácie svojej žiadosti a boli vyradený 2 žiadatelia, ktorí 
nespĺňajú podmienky pridelenia bytu.  
 
 
 
 
Stanovisko úradu:  navrhuje schváliť návrh na uznesenie  
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
Hlasovanie: 7-0-0 
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Pridelenie bytov bežného štandardu 
Odbor predložil zoznam voľných bytov bežného štandardu, o konkrétnych bytoch sa rozhodlo na 
základe zoznamu žiadateľov o prenájom bytu, naliehavosti bytovej potreby žiadateľa na byt, stav 
rodiny a sociálnych pomerov uchádzača. 
 
 

9. TE-1106-2021-Pridelenie bytu - Ul. gen. Klapku 12/21  
 

Meno žiadateľa: Viktor Cséplő 
   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 podnájme 
 

       Počet spoločne posudzovaných osôb:  1 (žiadateľ) 
       Žiadateľ  nemá voči mestu nedoplatky.  
       Kmeňové číslo žiadosti 11719/4024/RSB/2019    
 
. 
Stanovisko úradu:  navrhuje schváliť návrh na uznesenie  
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
Hlasovanie: 7-0-0 
 
 

10. TE-1107-2021-Pridelenie bytu - Ul. roľníckej školy 51/57  
 

Meno žiadateľa: Mária Mezeiová       
   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:  1 (žiadateľ) 
       Žiadateľ nemá voči mestu nedoplatky.  
       Kmeňové číslo žiadosti 63489/31019/RSB/2019      
 
 
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko komisie: Odporúča schváliť návrh  na uznesenie 
 Hlasovanie: 7-0-0 
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11. TE-1108-2021-Pridelenie bytu - Ul. gen. Klapku 2/4 
 
 

Meno žiadateľa: Tímea Kallósová 

   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:  1 (žiadateľ) 
       Žiadateľ  nemá voči mestu nedoplatky.  
       Kmeňové číslo žiadosti 66545/31842/RSB/2019      
 
 
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko komisie: Odporúča schváliť návrh  na uznesenie 
 Hlasovanie: 7-0-0 
 
 

12. TE-1114-2021-Žiadosť o výmenu bytu 
 
Žiadateľka má uzatvorenú platnú zmluvu o nájme predmetného bytu s Mestom Komárno od 
31.07.2000. Z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu (lekárske potvrdenie priložené) žiada 
o výmenu bytu z 3. poschodia na nižšie, prízemie. V prípade pridelenia bytu na Gazdovskej ul. 
4/20 opravy bytu vykoná na vlastné náklady. 
 
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko komisie: Odporúča schváliť návrh  na uznesenie 
 Hlasovanie: 7-0-0 
 
13. Rôzne 
Predseda komisie prečítal jemu adresovanú žiadosť p. Balka, ktorý žiadal o pridelenie 
náhradného 2 izbového bytu na dobu dvoch mesiacov  - počas rekonštrukcie vlastného bytu. 
 V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta  Komárno č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo 
vlastníctve mesta Komárno v znení neskorších predpisov žiadosti nie je možné vyhovieť. 
 

 
14. Záver 
 
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.  
 
 
Komárno  04. mája 2021                          Zapísala: Katarína Vendelová – tajomník komisie 
 
 
Mgr. Batta György  -  predseda komisie 

                                                                  


