ZÁPISNICA
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové,
konaného dňa 10.06.2015 v rokovacej miestnosti MsÚ
Členovia:
Prítomní: Mgr. Batta György, JUDr. Baštrnáková Leila, Forróová Erika, Hosnédlová
Nataša, Kollár Zoltán, MUDr. Marek Anton, Ing. Pint Tibor,
neprítomní – ospravedlnene chýbali MUDr. Bastrnák Tibor, Pálinkás Márta, Valent Renáta
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 a hosťa Ing. Mgr. Zuzanu Hervayovú, riaditeľku Zariadenia pre seniorov
Komárno.
Predseda konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, nakoľko podľa prezenčnej listiny je
prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, počet členov na zasadnutí je 6.
Predseda oboznámil členov komisie s programom zasadnutia a navrhol, aby bod č. 4,
výročnú správu ZpS Komárno prerokovali pred bodom č. 2, plnenie uznesení, ostatné body
by prerokovali v pôvodnom poradí.
Členovia súhlasili s návrhom. K programu nikto iný nemal pripomienky, program bol
jednohlasne schválený. (6-0-0)
.
Schválený program:
1. Otvorenie
2. Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2014 (Zariadenie pre seniorov
Komárno)
3. Plnenie uznesení
4. Žiadosti a návrhy v bytových veciach
5. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach
6. Rôzne
7. Záver
2. Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2014 (Zariadenie pre
seniorov Komárno)
Predseda komisie odovzdal slovo riaditeľke Zariadenia pre seniorov Komárno na
Špitálskej ul. 16 v Komárne, Ing. Mgr. Zuzane Hervayovej, ktorá predkladala materiál,
výročnú správu, ktorú členovia elektronicky obdržali.
V stručnosti oboznámila členov komisie s predkladaným materiálom a informovala, že
v zmysle § 67a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách neverejný poskytovateľ
sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou
alebo vyšším územným celkom, sú povinní vypracovať a uložiť výročnú správu o činnosti a
hospodárení poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci kalendárny rok do 15. júla
príslušného kalendárneho roka do verejnej časti registra účtovných závierok. Oznámila, že
dodatkom materiálu bude správa audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou
závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch.
Pani riaditeľka na konci informovala členov komisie, že ZpS už má vytvorenú svoju
internetovú stránku, kde každý môže nájsť podrobnejšie informácie o zariadení.

MUDr. Marek sa informoval či sú nijaké výrazné zmeny týkajúce sa zariadenia. Pani
riaditeľka oznámila, že žiadne zmeny nie sú, iba že musia predkladať výročnú správu
mestskému zastupiteľstvu.
Ing. Pint Tibor vyjadril svoj názor k zúčastneniu sa klientov zariadenia v natočenom klipe
„Happy Komárno“. Podľa neho účinkovanie klientov vo videu je „výsmech, je porušená tým
ľudská dôstojnosť klientov“.
Pani riaditeľka reagovala na jeho názor. Uviedla, že podľa nej zapájanie starých, príp.
zdravotne handikepovaných ľudí do všetkých aktivít, je pre nich veľkým pozitívom, oni sú
radi, keď sa zúčastnia akýchkoľvek činností, oni musia cítiť, že žijú normálny život.
Upozornila, že každý účinkujúci tam bol zo svojej slobodnej vôle, s radosťou, nikoho nenútili.
MUDr. Marek oznámil, že nepočul žiadne negatívne reakcie o klipe.
Ing. Dubányová, vedúca odboru SSO sa taktiež vyjadrila, že ani na úrad nebola doručená
sťažnosť, nikto nepripomienkoval natočené video.
Predseda komisie, Mgr. Batta reagoval na poznámky člena komisie, Ing. Pinta. Informoval,
že natočený klip bol hodnotený ako 10. najlepší na svete.
Pani Hosnédlová, riaditeľka Charity Komárno, kde sú zamestnaní ľudia so zmenenou
pracovnou schopnosťou, tiež podporila svojim názorom natočený klip a vyjadrila sa, že podľa
jej mienky tiež neboli porušené žiadne ľuďské práva.
Napriek všetkým pozitívnym vyjadreniam Ing. Pint Tibor vyhlásil, že „odporúča netočiť
v budúcnosti taký klip“.
Stanovisko komisie: Komisia brala na vedomie výročnú správu o činnosti a hospodárení
ZpS za rok 2014 a materiál odporúča na schválenie rade a mestskému zastupiteľstvu.
Hlasovanie 6-0-0.
3. Plnenie uznesení
Predseda komisie odovzdal slovo vedúcej OSBF Ing. Bednárikovej.
Ing. Bednáriková informovala členov, že uznesenia, ktoré komisia v bytových veciach na
minulom zasadnutí odporučila na schválenie rade a Mestskému zastupiteľstvu boli schválené
a zo strany úradu aj splnené a návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č.
6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta bol s návrhom komisie, t.j. zloženie
finančnej zábezpeky vo výške šesťmesačného nájomného tak isto schválený Mestským
zastupiteľstvom. VZN č. 10/2015 nadobúda účinnosť dňom 15. júna 2015. Informovala
členov komisie, že žiadosti prerokované na dnešnom zasadnutí už budú odporúčané na
schválenie v zmysle VZN č. 10/2015.
4. Žiadosti a návrhy v bytových veciach
Predkladateľ: Ing. Katarína Bednáriková, vedúca oddelenia správy bytového fondu
TE - 231/2015
Žiadosť o prenájom bytu v DOU s výnimkou
Meno žiadateľa: Simon Gabriel
Trvalý pobyt: 945 01 Komárno
Menovaný svojim podaním žiada výnimku z VZN Mesta Komárno č. 6/2011 o prenajímaní
bytov vo vlastníctve Mesta Komárno z dôvodu, že nespĺňa podmienku pre pridelenie bytu.
Žiadateľ je invalidný dôchodca s mierou poklesu pracovnej schopnosti nad 70 % (plný
invalid). Nemá žiadne záväzky voči mestu - potvrdenie Ekonomického odboru Mestského
úradu Komárno je priložené k žiadosti.
Stanovisko úradu: navrhuje prerokovať komisiou, jeho žiadosť podmienky na zaradenie do
zoznamu žiadateľov o prenájom bytu spĺňa; kritérium pre pridelenie bytu je zakotvené v § 10
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ods. 6 písm. b) - žiadateľ je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku, pri
invalidnom dôchodku vo veku nad 50 rokov.
Stanovisko komisie: navrhuje zaradiť žiadosť menovaného do zoznamu žiadateľov
o prenájom bytu a prideliť byt v DOU s výnimkou na adrese Gazdovská ul. 8/30 a zároveň
žiada úrad pripraviť návrh na uznesenie (6-0-0)
TE - 232/2015
Žiadosť o prenájom bytu v DOU s výnimkou

Meno žiadateľov: Tomáš Kacz a matka Edita Kaczová
Trvalý pobyt: 945 01 Komárno

- žiadosť menovaných členovia obdržali v prílohe
Stanovisko úradu: navrhuje prerokovať komisiou, úrad neodporúča pridelenie bytu pre
žiadateľovStanovisko komisie: neodporúča prideliť byt v DOU s výnimkou a žiada úrad
pripraviť návrh na uznesenie (6-0-0)

Ing. Pint sa záverom informoval, že aké sú možnosti riešenia bytovej problematiky
žiadateľov. Bolo mu oznámené, že svoju bytovú problematiku musia vyriešiť sami, nakoľko
kritériá VZN Mesta č. 6/2011 absolútne nespĺňajú.
TE-233/2015
Aktualizovaný Zoznam žiadateľov o prenájom bytu na rok 2015 (doplnený)
Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením č. 57/2015 zo dňa 26. marca 2015 schválilo
aktualizovaný Zoznam žiadateľov o prenájom bytu na rok 2015. Všetkým žiadateľom zo
schváleného zoznamu na predošlých zasadnutiach MZ už boli pridelené byty. Aby bolo
možné v budúcom období voľné byty obsadzovať nájomníkmi je potrebné aktualizovať
schválený zoznam o nové žiadosti, ktoré splnili podmienky zaradenia v zmysle § 3 ods. 2
VZN Mesta Komárno č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno.
V zmysle § 3 ods. 3 VZN zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu schvaľuje
Mestské zastupiteľstvo v Komárne.
Návrh na uznesenie
k návrhu na schválenie Zoznamu žiadateľov o prenájom bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
Zoznam žiadateľov o prenájom bytu na rok 2015 aktualizovaný ku dňu 30. mája
2015
Zoznam tvorí prílohu uznesenia,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta

zabezpečiť zverejnenie Zoznamu žiadateľov o prenájom bytu v DOU na rok 2015
aktualizovaný ku dňu 30. mája 2015 na úradných tabuliach mesta a webovej stránke
mesta.
Termín: do 30. júna 2015
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
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Zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2015
aktualizovaný ku dňu 30. mája 2015

Lakásigénylık sorrendje a 2015-ös évre
2015. május 30-hoz aktualizálva

Por. Žiadateľ
Sorsz Kérvényezı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Sárközi Róbert
Szabo Kornel, Ing.arch.
Gundová Zsuzsanna
Mažárová Silvia
Hosnédlová Monika
Hegedüsová Nina
Hegedüs Matej
Dobi Robert
Novák Ondrej
Jaty Miroslav
Ráczová Petra
Hajtmanová Eva
Lévai Juraj
Bíro Zsolt
Dolník Eszter
Hulmanová Anna
Sztrecskó Silvester
Harmanovská Kitti
Ferenczy Zoltán
Sztrecsko Brigitta
Czigleová Lívia
Motyl Jozef
Hubíková Dagmar
Vörösová Klaudia
Gergely Ladislav
Némethová Iveta
Chovan Ladislav
Szeilerová Annamária
Lakatosová Irena
Vörös Ján

Kmeňové číslo
žiadosti
A kérvény törzsszáma

8403
13176
6904
7308
46181/45371
6262/40380
6263/40381
56769/49652
75083/52139
3827/41557
4541/42090
4655/42498
7462/43891
42052/44657
45698/45074
46666/45337
51195/46439
55179/47532
55276/47529
55406/47524
55408/47525
55409/47527
57452/48266
61752/48951
84739/52061
2715/43193
7650/43675
39341/44537
40636/44969
40865/45985
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2005
2007
2008
2008
2012
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015

schválený uznesením č. 57/2015
zo dňa 26.3.2015

31
32
33
34
35
36
37
38

Dévay Tomáš
Sztojka Ladislav
Csizmaziová Sofia
Szabó Zoltán
Marcinková Anita
Gyıriová Csilla
Chudá Barbora, Mgr.
Kiss Peter

40868/45986
41057/46130
41663/46530
41723/46712
45351/46708
45835/47885
45855/48283
45937/48476

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (6-0-0)
PRIDELENIE BYTOV BEŽNÉHO ŠTANDARDU
TE-234/2015
Meno žiadateľa: Klaudia Vörösová
Trvalý pobyt: 945 01 Komárno
-

žiadosť a údaje na posúdenie členovia komisie obdržali v prílohe

Žiadateľke na zasadnutí dňa 16.04.2015 uznesením č. 127/2015 Mestské zastupiteľstvo
schválilo pridelenie 1-izbového bytu na adrese Veľký Harčáš 61/61 v Komárne. Zmluva
o nájme bytu nebola uzatvorená s Mestom Komárno, nakoľko žiadateľka pridelený byt
nemohla prijať zo zdravotných dôvodov svojej dcéry. Navrhujeme uznesenie č. 127/2015
zrušiť.
Stanovisko úradu: navrhuje prideliť 1 izbový byt na adrese Roľníckej školy 49/45
v Komárne, navrhuje schváliť návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na adrese Roľníckej školy 49/45 v Komárne pre Klaudiu
Vörösovútrvalým 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 komisie: odporúča prideliť 1-izbový byt na Ul. roľníckej školy vzhľadom na
zdravotný stav svojej dcéry (6-0-0)
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•

14:45 prišiel člen komisie pán Kollár Zoltán. Počet členov na zasadnutí 7.

TE-236/2015
Pridelenie bytu mimo zoznamu

Meno: Peter Farkaš
Trvalý pobyt: 945 01 Komárno
Nakoľko menovaný už dovŕšil 18 rokov veku a z Detského Domova Kolárovo oznámili
Mestskému úradu Komárno, že mladého dospelého Petra Farkaša vylúčili zo štúdia na
Odbornom učilišti internátnom v Novej Vsi nad Žitavou z 3. ročníka odboru obchodná
prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru. Nakoľko menovaný má trvalý pobyt
v meste Komárno je potrebné riešiť jeho bytovú situáciu. Pridelením bytu by bola sčasti
zabezpečená príprava na osamostatnenie sa. V zmysle § 7 ods. 1 písm. k) VZN Mesta
Komárno č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárna, ak ide o osobu
s trvalým pobytom v meste, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorej sa skončila náhradná
osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo ústavná starostlivosť podľa osobitného
predpisu je možné prideliť mestský nájomný byt mimo zoznamu.
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie, t.j. prideliť byt, garsonku
(podlahová plocha 19 m2) na adrese Ul. roľníckej školy 51/60 v Komárne
Návrh na uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť garsonku na adrese Ul. roľníckej školy 51/60 v Komárne pre Petra Farkaša,
trvalým pobytom 945 01 Komárno v zmysle § 7 ods. 1 písm. k) VZN Mesta Komárno
č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno a s tým, že zmluva
o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 9 ods. 3 a 4 VZN Mesta Komárno 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 komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (7-0-0)
PRIDELENIE BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU
- údaje na posúdenie členovia komisie obdržali v prílohe
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TE- 237/2015
Žiadosť o prenájom bytu
Meno: Irena Lakatosová
Trvalý pobyt: 945 01 Komárno
Návrh na uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť garsonku na adrese Veľký Harčáš 61/38 v Komárne pre Irenu Lakatosovú,
trvalým pobytom 945 01 Komárno, s tým, že opravy v byte vykoná na vlastné
náklady a 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 komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (7-0-0)
TE- 238/2015
Žiadosť o prenájom bytu
Meno: Ladislav Sztojka a manž. Alexandra Sztojková
Trvalý pobyt: 945 01 Komárno
946 01 Kameničná
Návrh na uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na adrese Veľký Harčáš 61/80 v Komárne pre Ladislava Sztojku
trvalým pobytom 945 01 Komárno a manželku Alexandru Sztojkovú, trvalým pobytom
946 01 Kameničná, s tým, že opravy v byte vykoná na vlastné náklady a 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 komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (7-0-0)

7

5. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach
Pred žiadosťami v sociálnej časti bol prerokovaný návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Komárno o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne
a zdravotné účely. Návrh predkladala Ing. Katarína Dubányová, vedúca sociálneho
a správneho odboru. Informovala, že prekladaný návrh vznikol s cieľom skvalitniť
rozhodovací proces pri prideľovaní dotácií z rozpočtu mesta na sociálne a zdravotné účely.
Návrh nového VZN zmení postup podania žiadosti, spresní okruh žiadateľov o finančnú
dotáciu v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Žiadateľ bude musieť mať vyrovnané všetky svoje záväzky voči mestu ako aj voči
právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, nemôže byť v likvidácii alebo
v konkurznom, príp. reštrukturalizačnom konaní, inak jeho žiadosť nebude prerokovaná,
ďalej zmení doterajšie používané tlačivo žiadosti, upravuje podmienky poskytovania a účel
použitia dotácie, zmení podmienky zúčtovania poskytnutých dotácií, ukladá povinnosť pre
prijímateľov dotácií vypracovať správu a vyúčtovanie na predpísanom tlačive, ktoré tvorí
prílohu VZN.
Poznamenala, že navrhované VZN zároveň zruší pôvodné VZN číslo 9/2003 o priznaní
finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke
účely.

Stanovisko úradu: navrhuje schváliť predložený návrh VZN
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Komárno o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne
a zdravotné účely (7-0-0)
TE– 227/2015
44070/47942/OEV/2015
– ZO-zväzu postihnutých civilizačnými
chorobami v SR
Komárno, so sídlom 945 01 Komárno, Námestie Kossutha 3, IČO 36098388, žiada
o priznanie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne
a zdravotnícke účely na úhradu cestovných
nákladov na odvoz a dovoz účastníkov
rekondično-zdravotného a rehabilitačného pobytu v Demänovskej doline – chata Bystrina, pre
členov organizácie – dôchodcov. Podujatie sa uskutoční v dňoch 31.08.2015 do 05.09.2015.
Základná organizácia žiada na prepravu 800 eur. Táto žiadosť je v súlade s VZN č. 9/2003 o
priznaní finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno.
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh MsÚ na uznesenie
Návrh MsÚ na uznesenie
k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta
Komárno na sociálne a zdravotnícke účely

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
finančnú dotáciuz účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne
a zdravotnícke účely podľa VZN Mesta Komárno č. 9/2003 o priznaní finančnej
dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke
účely pre:
ZO – zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR Komárno, so sídlom 945 01
Komárno, Námestie Kossutha 3, IČO 36098388, na autobusovú prepravu účastníkov
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rekondično-zdravotného a rehabilitačného pobytu do Demänovskej doliny na základe
konkrétnej faktúry vo výške 800 eur,
B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta
zabezpečiť poukázanie schválenej finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu
Mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:
ZO – zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR Komárno, so sídlom 945 01
Komárno, Námestie Kossutha 3, IČO 36098388, na autobusovú prepravu účastníkov
rekondično-zdravotného a rehabilitačného pobytu do Demänovskej doliny na základe
konkrétnej faktúry vo výške 800 eur.
Termín: do 15.08.2015

Stanovisko komisie: komisia mala pozmeňovací návrh, odporúča schváliť finančnú dotáciu
vo výške 500 eur a odporúča schváliť návrh na uznesenie (5-0-2)

TE – 228/2015
45505/48420/OEV-2015 – Zväz diabetikov Slovenska – Základná organizácia DiaKom
Komárno, so sídlom 945 01 Komárno, Jazerná 10/16, IČO 00641332 040, žiada
o priznanie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne
a zdravotnícke účely na nákup zdravotníckych pomôcok nielen pre diabetikov, ale pre širokú
verejnosť, pre všetkých občanov mesta Komárno, nakoľko „ Neliečená cukrovka je tichým
zabijakom, široká osveta je základom prevencie“. Zámerom dotácie je „Vedieť viac, znamená
lepšie žiť“ preto ich cieľom je rozvíjať, skvalitniť, inovovať a vylepšiť prácu edukácie. Ich
cieľom je poskytovanie
informácií a vzdelávanie formou prednášok s premietaním
edukačných materiálov, spolupráca s lekármi, zabezpečovať a organizovať verejné meranie
glykémie a krvného tlaku pre občanov mesta Komárno. Edukačné stretnutia, ktoré sa konajú
mesačne raz, navštevujú okrem členov DiaKomu aj nediabetici, ako aj členovia iných
pacientskych organizácií. Na nákup zdravotníckych pomôcok žiadajú finančnú dotáciu vo
výške 500 eur.
Táto žiadosť je v súlade s VZN č. 9/2003 o priznaní finančnej dotácie z účelového fondu
z rozpočtu Mesta Komárno.
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh MsÚ na uznesenie
Návrh MsÚ na uznesenie
k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta
Komárno na sociálne a zdravotnícke účely

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne
a zdravotnícke účely podľa VZN Mesta Komárno č. 9/2003 o priznaní finančnej dotácie
z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre:
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Zväz diabetikov Slovenska – Základná organizácia DiaKom Komárno, Jazerná 10/16,
945 01 Komárno, IČO : 00641332 040, na nákup zdravotníckych pomôcok vo výške
500 eur,
B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta
zabezpečiť poukázanie schválenej finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu
Mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:
Zväz diabetikov Slovenska – Základná organizácia DiaKom Komárno, Jazerná 10/16,
945 01 Komárno, IČO : 00641332 040, na nákup zdravotníckych pomôcok vo výške
500 eur.
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia

Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (7-0-0)
MUDr. Marek sa spýtal, koľko členov má základná organizácia DiaKom Komárno.
Vedúca odboru, Ing. Dubányová prisľúbila, že na ďalšie zasadnutie podá informáciu ohľadne
ich počtu.
Pán Kollár oznámill, že na budúci týždeň v rámci osvety na parkovisku pri nemocnici bude
usporiadaná akcia Diabetická noha, na ktorej sa môže zúčastniť každý záujemca.
6. Rôzne
Ing. Pint znova požiadal o elektronické doručenie zápisnice zo zasadnutí komisie. Informoval
sa prečo táto forma nie je umožnená.
Vedúca odboru Ing. Dubányová a predseda komisie opäť uviedli, že v zmysle rokovacieho
poriadku zasadnutia komisie sú neverejné a zápisnice obsahujú údaje, ktoré sú chránené
v zmysle zákona a ich spracúvanie vyžaduje zvýšenú pozornosť a v každom prípade musí
byť dodržaný zákon o ochrane osobných údajov. Vysvetlili, že úrad bude konzultovať
ohľadne problematiky doručenia popr. zverejnenia s právnikmi.
7. Záver
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
Zapísala: Ing. Karácsonyová Monika– tajomník komisie
Komárno 11. júna 2015

Mgr. Batta György
predseda komisie
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