ZÁPISNICA
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové,
konaného dňa 30.03.2015 vo veľkej zasadačke MsÚ
Členovia:
Prítomní: Mgr. Batta György, MUDr. Bastrnák Tibor, Hosnédlová Nataša, Kollár Zoltán,
Pálinkás Márta, Ing. Pint Tibor, Valentová Uhrinová Renáta
neprítomní - JUDr. Baštrnáková Leila, MUDr. Marek Anton, Szabó Vojtech
MsÚ - Ing. Bednáriková Katarína (vedúca OSBF), Ing. Dubányová Katarína (vedúca SSO),
Ing. Karácsonyová Monika – tajomník komisie
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Batta György, ktorý
privítal prítomných. Následne konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, nakoľko podľa
prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Oboznámil členov komisie
s programom zasadnutia.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba podpredsedu komisie
Plnenie uznesení
Žiadosti a návrhy v bytových veciach
Vyhodnotenie realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb
Mesta Komárno na rok 2014
6. Rôzne
7. Záver

S navrhovanými bodmi programu všetci zúčastnení súhlasili, program bol jednohlasne
schválený (7-0-0)
2. Voľba podpredsedu komisie
Predseda komisie na začiatku zasadnutia navrhol voľbu podpredsedu, ktorý by zastupoval
predsedu v jeho neprítomnosti. Navrhol člena MUDr. Anton Mareka, ktorý na zasadnutí
nebol prítomný, ale s návrhom bol oboznámený pred zasadnutím komisie a funkciu prijal.
Členovia nemali pripomienky. Komisia hlasovala o návrhu. (5-2-0)
Člen komisie, p. Kollár požiadal o informáciu, z akého dôvodu bol na zastupiteľstve odvolaný
člen komisie Szabó Vojtech. Bolo vysvetlené, že členom komisie by nemal byť zamestnanec
Mestského úradu, z toho dôvodu viceprimátor PhDr. Imrich Knirs na predošlom rokovaní MZ
predložil návrh na uznesenie na odvolanie člena Szabó Vojtecha a vymenovanie za člena
Eriku Forróovú. Tento návrh Mestské zastupiteľstvo prijalo.
3. Plnenie uznesení
Predseda komisie oznámil členom, že uznesenia, ktoré komisia na minulom zasadnutí
odporučila na schválenie rade a Mestskému zastupiteľstvu boli schválené a zo strany úradu
aj splnené.

4. Žiadosti a návrhy v bytových veciach
Ing. Katarína Bednáriková, vedúca oddelenia správy bytového fondu predkladala žiadosti
v bytových veciach, ktoré členovia obdržali.
TE- 15/2015
Žiadosť o výmenu bytu
Meno žiadateľa: Ľuboš Molnár
Trvalý pobyt: 945 01 Komárno
Menovaný žiadateľ je nájomcom bytu na hore uvedenej adrese. Svojim podaním sa obrátil
na Mestské zastupiteľstvo v Komárne o výmenu bytu z dôvodu, že ostatní nájomcovia
bytového domu so svojim správaním mu znepríjemňujú život, sú hluční a vulgárni. Jeho
podanie bolo prerokované na minulom zasadnutí komisie dňa 18.02.2015. Materiál bol
stiahnutý z rokovania, s tým že k žiadosti sa komisia vráti na najbližšom zasadnutí a zároveň
komisia žiadala Mestský úrad, aby vyžiadali záznam od sociálnych terénnych pracovníkov
o žiadateľovi a aby zaslali ďalšie predvolania.
Stanovisko úradu: Mestský úrad zaslal ďalšie predvolania, na ktoré žiadateľ takisto
nereagoval
Stanovisko SZB komisie: Komisia brala na vedomie žiadosť menovaného a konštatovala,
že z dôvodu nereagovania na opätovné výzvy MsÚ a doplnenia úradom žiadaných
podkladov a potvrdení nie je možné k žiadosti zaujať konkrétne stanovisko (7-0-0).
Žiadateľ bude písomne oboznámený s touto skutočnosťou.
TE-22/2015
Žiadosť o pridelenie bytu na nižšie poschodie (mimo zoznamu)
Meno žiadateľa: Vincent Németh
Trvalý pobyt: 945 01 Komárno
Menovaný býva na hore uvedenej adrese na 3. poschodí. Žiada o pridelenie bytu na nižšie
poschodie zo zdravotných dôvodov.
Stanovisko úradu: navrhuje pridelenie bytu, na adresu Gazdovská 10/6 na 1. poschodie
tým, že súčasný nájomný byt odovzdá mestu a opravy v pridelenom byte vykoná na vlastné
náklady.
V zmysle § 7 ods. 1 písm. b) mimo zoznamu možno uzatvoriť zmluvu o nájme bytu ak
nájomca žiada prenajímateľa o zmenu poschodia hlavne nižšie , a to z dôvodu zdravotného
stavu alebo s prihliadnutím na svoj vek. Predchádzajúci súhlas na uzatvorenie zmluvy
o nájme bytu dáva komisia.
Stanovisko SZB komisie: komisia odporúča prideliť byt na adrese Gazdovská ul. 10/6 v
Komárne a zároveň žiada úrad pripraviť návrh na uznesenie na pridelenie bytu pre Vincenta
Németha (7-0-0)
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TE-61/2015
Žiadosť o pridelenie bytu v DOU na vyššom poschodí
Meno žiadateľky: Zuzana Mlinkovicsová
Trvalý pobyt: 945 01 Komárno
Skutočný pobyt: podnájom
Žiadateľke uznesením č. 1905/2014 na 42. zasadnutí Mestského zastupiteľstva zo dňa
30.10.2014 bol pridelený prízemný nájomný byt na adrese Gazdovská ul. 6/2 s výnimkou zo
Všeobecne záväzného nariadenia, nakoľko nesplnila podmienku §10 ods. 6 písm. e) cit.
VZN, t. j mala vo vlastníctve byt na adrese Komenského ul. 9/23 v Komárne. Žiadateľka má
uzatvorenú zmluvu o nájme bytu s Mestom Komárno, podpísanú dňa 10. 11. 2014, ale sa
nenasťahovala do predmetného bytu. Vo svojej žiadosti uvádza, že do predmetného bytu sa
nenasťahovala z dôvodu, že má panický strach na prízemí a preto žiada o pridelenie iného
nájomného bytu v tom istom bytovom dome na vyššom poschodí.
Má záväzky voči Mestu Komárno. Dňa 26. 02. 2015 dostala výpoveď z nájmu bytu z
dôvodu neplatenia nájomného v zmysle § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka.
Výpovedná lehota je 3 mesiace začína plynúť 1. dňom mesiaca nesledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola výpoveď doručená.
Aj toho času býva v podnájme, nemá zavedenú elektrinu.
Stanovisko úradu: navrhuje prerokovať komisiou
Komisia prerokovala žiadosť menovanej, brala na vedomie a žiadala lekárske potvrdenie o
chorobe k nahliadnutiu, ale žiadateľka potvrdenia nepripojila k žiadosti.
Stanovisko SZB komisie: Komisia neodporúčala pridelenie bytu na vyššom poschodí pre
žiadateľku a zároveň žiadala úrad pripraviť návrh na uznesenie (6-0-1)
TE-115/2015
Žiadosť o prenájom bytu v DOU s výnimkou
Meno žiadateľov: Tibor Pusztay a manželka Jarmila Pusztayová
Trvalý pobyt: 945 01 Komárno
Žiadosť menovaných členovia obdržali v prílohe materiálu.
Stanovisko úradu: navrhuje prerokovať komisiou, majú vedenú žiadosť o prenájom bytu
v DOU pod kmeňovým číslom 83313/51850/SBF/2014-DOU. Podmienky zaradenia žiadosti
do zoznamu spĺňali v zmysle §3 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č.
6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta, ale nakoľko p. Jarmila Pusztayová nie je
dôchodca, ale je zamestnaná, podmienky na pridelenie bytu v DOU v zmysle cit. VZN
nespĺňajú (v zmysle § 10 ods. 6 podmienka pre pridelenie bytu v DOU je, že ak žiadosť
podávajú manželia musia podmienky pridelenia splniť obaja z manželov).
Stanovisko SZB komisie: komisia odporúča prideliť byt na adrese Špitálska ul. 12/10
v Komárne, a zároveň žiada úrad pripraviť návrh na uznesenie na pridelenie bytu pre Tibora
Pusztayho a manželku Jarmilu Pusztayovú. (7-0-0)
O konkrétnom byte sa rozhodlo losovaním členmi komisie.
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TE-116/2015
Žiadosť o prenájom bytu v DOU s výnimkou
Meno žiadateľky: Matilda Csehová
Trvalý pobyt: 945 01 Komárno
Žiadosť menovanej členovia obdržali v prílohe materiálu.
Stanovisko úradu: navrhuje prerokovať komisiou, nenavrhuje zaradiť žiadosť menovanej do
zoznamu žiadateľov o prenájom bytu v DOU (nespĺňa kritériá § 3 ods. 2 písm. d) Všeobecne
záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta, t.
j. má vo vlastníctve byt v bytovom dome) resp. prideliť byt v DOU s výnimkou; na čiastočnom
výpise z listu vlastníctva je už vyznačená plomba z dôvodu exekučného konania. Predmetný
byt na adrese Vodná ul. 21/60 v Komárne, kde má žiadateľka trvalý pobyt odkúpila od Mesta
Komárno dňa 9.2.2000 žiadateľka.
Stanovisko SZB komisie: Komisia neodporúčala pridelenie bytu pre žiadateľku a zároveň
žiadala úrad pripraviť návrh na uznesenie (7-0-0)
PRIDELENIE BYTOV BEŽNÉHO ŠTANDARDU
- Odbor predložil menný zoznam žiadateľov o prenájom bytu spĺňajúcich kritériá
na pridelenie bytu bežného štandardu v bytových domoch postavených pomocou MVRR SR
doplnený o príjmy jednotlivých žiadateľov a osôb s nimi bývajúcich (ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne), s uvedením životného minima a trojnásobku životného minima spolu
posudzovaných osôb, ako aj zoznam voľných bytov bežného štandardu.
- Komisia sa rozhodla prideliť byt s prihliadnutím na počet členov rodiny, rok
podania žiadosti, na príjem rodiny.
- O konkrétnych bytoch sa rozhodlo losovaním členmi komisie.
TE- 118/2015
Žiadosť o prenájom bytu
Návrh na uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/

schvaľuje
prideliť 2-izbový byt na Ul. slobody 1/6 v Komárne pre Zsolta Bíró, 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, na
dobu určitú 1 rok,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko SZB komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (7-0-0)
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TE- 119/2015
Žiadosť o prenájom bytu
Návrh na uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 2-izbový byt na Ul. slobody 9/15 v Komárne pre Evu Hajtmanovú a Róberta
Hajtmana, obaja trvalým pobytom 945 04 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, na dobu určitú 1 rok,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko SZB komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (7-0-0)
TE- 120/2015
Žiadosť o prenájom bytu
Návrh na uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na Ul. roľníckej školy 49/15 v Komárne pre Kitti Harmanovskú,
trvalým pobytom 946 65 Vrbová nad Váhom, 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, na dobu určitú 1 rok,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko SZB komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (7-0-0)

5

TE- 121/2015
Žiadosť o prenájom bytu
Návrh na uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť garsónku na Ul. roľníckej školy 49/20 v Komárne pre Róberta Sárköziho,
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, na dobu určitú 1 rok,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko SZB komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (7-0-0)
TE- 122/2015
Žiadosť o prenájom bytu
Návrh na uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na Ul. roľníckej školy 49/27 v Komárne pre Petru Ráczovú,
trvalým pobytom 946 37 Moča, 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, na dobu určitú 1 rok,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko SZB komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (7-0-0)
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TE- 123/2015
Žiadosť o prenájom bytu
Návrh na uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť garsónku na Ul. roľníckej školy 51/54 v Komárne pre Silviu Mažárovú, 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, na dobu určitú 1 rok,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko SZB komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (7-0-0)
TE- 124/2015
Žiadosť o prenájom bytu
Návrh na uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť garsónku na Ul. roľníckej školy 51/65 v Komárne pre Ing. arch. Kornela
Szabó, 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, na dobu určitú 1 rok,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko SZB komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (7-0-0)
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PRIDELENIE BYTU NIŽŠIEHO ŠTANDARDU
- Odbor predložil menný zoznam žiadateľov o prenájom bytu spĺňajúcich kritériá
na pridelenie bytu nižšieho štandardu v bytovom dome postavené pomocou MVRR SR,
doplnený o príjmy jednotlivých žiadateľov a osôb s nimi bývajúcich, ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne, s uvedením životného minima, trojnásobku životného minima a 1,5
násobku životného minima, ako aj zoznam voľných bytov.
- Komisia sa rozhodla prideliť byt s prihliadnutím na počet členov rodiny , rok
podania žiadosti, na príjem rodiny a naliehavosť bytovej potreby.
- O konkrétnych bytoch sa rozhodlo losovaním členmi komisie
- Členovia komisie obdržali aj zoznamy žiadateľov, ktorí nespĺňajú kritériá na
pridelenie bytu, z dôvodu, že ich posudzovaný príjem prevyšuje trojnásobok životného
minima ako aj zoznam žiadateľov, ktorí do zasadnutia komisie nepredložili Mestskému úradu
kompletný príjem na posúdenie.

TE- 125/2015
Žiadosť o prenájom bytu
Návrh na uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na Veľký Harčáš 61/61 v Komárne pre Klaudiu Vörösovú, 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, na dobu určitú 1 rok,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko SZB komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (7-0-0)
TE- 126/2015
Žiadosť o prenájom bytu
Návrh na uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť garsónku na Veľký Harčáš 61/100 v Komárne pre Brigitu Sztrecskovú,
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, na dobu určitú 1 rok,

8

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko SZB komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (7-0-0)
TE- 127/2015
Žiadosť o prenájom bytu
Návrh na uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť garsonku na Veľký Harčáš 61/113 v Komárne pre Silvestera Sztrecskó,
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, na dobu určitú 1 rok,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko SZB komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (7-0-0)
5. Vyhodnotenie realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych
služieb Mesta Komárno na rok 2014
Ing. Katarína Dubányová, vedúca sociálneho a správneho odboru predkladala
materiál, ktorú členovia obdržali. Vo vyhodnotení realizačného plánu ku KPSS na rok 2014
boli vytýčené aktivity, ktoré sú totožné s cieľmi a prioritami schváleného Komunitného plánu
sociálnych služieb mesta Komárno. Aktivity boli rozdelené do šiestich oblastí ku ktorým boli
rozpísané plnenia.
K jednotlivým bodom plnenia predkladateľka informačnej správy poskytla vysvetlenie,
členovia komisie pripomienkovali materiál.
Vedúca odboru vysvetlila, že v roku 2016 bude vypracovaný nový komunitný plán, ku
ktorému úrad resp. odbor očakáva návrhy aj od členov komisie. Predseda komisie, Mgr.
Batta požiadal členov komisie, aby svoje návrhy, získané zo svojich skúsenosti, predložili
úradu.
Podľa P. Kollára veľkým problémom je vybudovanie stálej nocľahárne pre bezdomovcov
v meste, nakoľko za predošlé obdobie je každoročne vytvorená v inej miestnosti. Vedúca
odboru vysvetlila, že žiaľ mesto nemá vhodnú budovu slúžiacu pre daný účel ako ani na
vytvorenie komunitného centra. MUDr. Bastrnák uviedol, že pre daný účel by mohli slúžiť aj
kontajnery na bývanie.
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Členovia komisie navrhli, aby odbor žiadal financie z rozpočtu mesta na rozvoj sociálnych
služieb až po zosumarizovaní všetkých návrhov a skompletizovaní priorít.
Vedúca odboru poznamenala, že odbor resp. oddelenie sleduje aj projekty a snaží sa získať
financie aj touto formou.
Po voľnej diskusii komisia zaujala stanovisko. Brala na vedomie správu o vyhodnotení
Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2014
a odporúčila schváliť návrh na uznesenie (7-0-0)
6. Rôzne
Predseda komisie Mgr. György Batta navrhol, že ako v niektorých mestách v Maďarsku, aj
v meste Komárno by mohli byť umiestnené zberné kontajnéry (alebo stabilne zabudované
resp. prenosné väčšie bedne) na uloženie potravín s dlhšou trvanlivosťou, ktoré by slúžili
pre potrebu ľudi v núdzi. Umiestnenie kontajnérov by bolo najvhodnejšie na stráženom
mieste, ako napr. pri budove Mestskej Polície.
Pán Kollár sa spýtal, či je ešte možné nominovať niekoho na Cenu primátora resp. mesta.
Podľa jeho mienky by toto ocenenie mohli dostať aj civilné združenia, ktoré si to zaslúžia a
táto medializácia by im pomohla aj pri zviditeľnení svojej práce.
Najlepším „znakom“ ich práce bolo, keď člen komisie Hosnédlová Nataša priniesla malé
prekvapenie, pagáče a zákusky od Charity, n. o., ktoré upiekli zamestnanci chránenej dielne
charity na Veľkú noc.
Clen komisie Valentová Uhrinová Renata poďakovala prítomným, ako aj všetkým, ktorí sa
zúčastnili alebo pomohli v súčasnosti ako aj v minulosti pri práci komisie.
Záverom členovia sa dohodli, že o činnosti komisie budú informovať aj verejnosť. Zároveň
poverili predsedu komisie, Mgr. Battu, aby informoval verejnosť o činnosti, zasadnutiach, o
práci komisie, aby zverejnil článok v miestnej regionálnej tlači.
7. Záver
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Zapísala: Ing. Karácsonyová Monika– tajomník komisie
Komárno 31. marca 2015

Mgr. Batta György
predseda komisie
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