ZÁPISNICA
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové,
konaného dňa 25.01.2016 vo veľkej zasadačke MsÚ

Členovia:
Prítomní: Mgr. Batta György, Forróová Erika, Hosnédlová Nataša, Kollár Zoltán, MUDr.
Marek Anton, Pálinkás Márta, Ing. Pint Tibor, Valent Renáta
Neprítomní: ospravedlnene chýbali - MUDr. Bastrnák Tibor, JUDr. Baštrnáková Leila
MsÚ - Ing. Bednáriková Katarína (vedúca OSaÚB), Ing. Mgr. Adamová Zita (vedúca SSO),
Ing. Karácsonyová Monika – tajomník komisie
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Batta
prítomných.

György, ktorý

privítal

Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, nakoľko podľa prezenčnej listiny je prítomná
nadpolovičná väčšina jej členov, počet členov na zasadnutí je 7.
Oboznámil prítomných s programom zasadnutia s požiadavkou, aby komisia pred bodom č. 2
Plnenie uznesení sa zaoberala požiadavkou p. Megyeriovej Eriky ohľadne úhrad za
opatrovateľskú službu.
Členovia komisie súhlasili s prerokovaním tejto požiadavky na začiatku rokovania komisie.
Následne program s týmto doplnením bol jednohlasne schválený ako bolo uvedené
v pozvánke (7-0-0)
Schválený program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Plnenie uznesení
Žiadosti a návrhy v bytových veciach
Informatívna správa (Komunitný plán)
Rôzne
Záver

Predseda komisie požiadala p. Megyeriovú Eriku, aby komisii predložila svoju požiadavku.
P. Megyeriová sa predstavila a uviedla dôvod svojej prítomnosti na rokovaní. Poznamenala,
že rokovala aj s vedúcou SSO ako aj s primátorom mesta, ale ich požiadavka bola
zamietnutá. Práve z toho dôvodu prišla na rokovanie Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a
bytové. Vyslovila - v mene svojej matky a ostatných prijímateľov opatrovateľskej služby - svoju
prosbu, aby komisia prehodnotila svoje stanovisko resp. sa zaoberala problematikou
navýšenia úhrad za opatrovateľskú službu. Vyjadrila svoj nesúhlas s navýšením, nakoľko
zvýšenie úhrad tejto služby znamená značnú obtiaž pre dôchodcov, prijímateľov
opatrovateľskej služby, nakoľko okrem toho musia platiť ostatné výdavky ako lieky, nájom,
potraviny atď.
Oznámila prítomným členom komisie, že podpísali „minipetíciu“, kde podpísaní dôchodcovia
vyadrili svoj nesúhlas so zvýšením úhrad za poskytovanú sociálnu službu.
Stanovisko komisie: komisia brala na vedomie požiadavku p. Megyeriovej a zhodli sa, že po
pol roku, po získaných skúsenostiach a odozvách prijímateľov opatrovateľskej služby sa
vrátia k danej problematike (7-0-0)
•

14:15 prišiel člen komisie pán MUDr. Marek Anton, počet členov na zasadnutí 8

2. Plnenie uznesení
Predseda komisie odovzdal slovo vedúcej OSaÚB Ing. Bednárikovej.
Ing. Bednáriková informovala členov, že uznesenia, ktoré komisia na minulom zasadnutí
odporučila na schválenie rade a Mestskému zastupiteľstvu v bytových veciach boli schválené
a zo strany úradu aj splnené.
3. Žiadosti a návrhy v bytových veciach
Materiál predkladala Ing. Katarína Bednáriková, vedúca OSaÚB.
PRIDELENIE BYTU V DOU
TE - 572/2016
Žiadosť o prenájom bytu v DOU
Meno žiadateľa: Helena Klinková
Trvalý pobyt: 945 01 Komárno
Žiadateľka má uzatvorenú platnú zmluvu o nájme bytu s Mestom Komárno od 24.2.2010 na
adrese Veľký Harčáš 61. Podala žiadosť o výmenu bytu z hore uvedenej adresy do domu
osobitného určenia. Na minulom zasadnutí komisie SZB dňa 23.11.2015 žiadosť p. Klinkovej
už bola prerokovaná, s tým, že komisia odporučila pridelenie bytu v DOU, nakoľko spĺňa
kritériá na pridelenie bytu v DOU, žiadateľka poberá starobný dôchodok. Žiadateľka má
uhradené nájomné a služby spojené s bývaním na adrese Veľký Harčáš 61/82, nemá žiadne
záväzky voči Mestu Komárno.
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (8-0-0)
Návrh na uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt v DOU na Špitálskej ul. 12/13 v Komárne pre Helenu Klinkovú,
trvalým pobytom 945 01 Komárno, s tým, že sa s menovanou ukončí nájom garsónky
na adrese Veľký Harčáš 61/82 v Komárne písomnou dohodou podľa § 710 ods. 1
Občianskeho zákonníka a zmluva o nájme bytu na adrese Špitálska ul. 12/13 v
Komárne bude uzatvorená v zmysle § 9 ods. 3 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov
vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov na dobu určitú 1 rok,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta
zabezpečiť spracovanie a zaslanie dohody o ukončení nájmu bytu a návrhu zmluvy o
nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenie uznesenia
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TE - 573/2016
Žiadosť o udelenie výnimky
Meno žiadateľa: Irma Huszáriková
Trvalý pobyt: 945 01 Komárno
- žiadosť obdržali členovia komisie v prílohe
Stanovisko úradu: navrhuje prerokovať komisiou, úrad neodporúča udeliť súhlas
k prihláseniu sa k trvalému pobytu dcéry a vnuka žiadateľa, z dôvodu, že v zmysle § 40 ods.
zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ak fyzická osoba, ktorá opatruje inú fyzickú osobu je blízkym príbuzným
opatrovaného nie je podmienkou, aby poskytovateľ a prijímateľ opatrovania mali spoločný
trvalý resp. prechodný pobyt.
Okrem toho dcéra dňa 05.06.2013 sama odkúpila na adrese Družstevná ul. 13/27
v Komárne 3 izbový, predtým nájomný byt do svojho osobného vlastníctva
Stanovisko komisie: komisia neodporúča udeliť súhlas k prihláseniu sa k trvalému pobytu
dcéry a vnuka žiadateľa, z toho dôvodu, že ich bytovú situáciu trvalý pobyt nevyrieši. Komisia
žiada úrad poskytnúť pomoc pri riešení ich bytovej problematiky. (8-0-0)

TE - 558/2016
Žiadosť o pridelenie iného bytu
Meno žiadateľa: Mária Soókyová
Trvalý pobyt: 945 01 Komárno

Žiadateľka má uzatvorenú platnú zmluvu o nájme bytu s Mestom Komárno od 16.4.2009.
Žiada o výmenu bytu na hore uvedenej adrese (pridelenie iného bytu, v inej lokalite). Svoju
žiadosť odôvodňuje zlými podmienkami a neprispôsobivými susedmi.
Žiadateľka má uhradené nájomné a služby spojené s bývaním, nemá žiadne záväzky voči
Mestu Komárno. Je zamestnaná.
Stanovisko úradu: navrhuje prerokovať komisiou
Stanovisko komisie: komisia odporúča prideliť garsónku pre žiadateľku v bytovom dome na
adrese Ul. roľníckej školy 49/9 v Komárne - voľná garsonka veľkosťou primeraná k terajšiemu
nájomnému bytu a žiada úrad pripraviť návrh na uznesenie (8-0-0)
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 rok podania žiadosti, na
počet členov v domácnosti, na stav rodiny, počet nezaopatrených detí :
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TE - 560/2016
Žiadosť o prenájom bytu
Návrh SZB komisie 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 Petra Kissa, 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 neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, 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 schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (8-0-0)

TE - 561/2016
Žiadosť o prenájom bytu
Návrh SZB komisie na uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť 1-izbový byt na Ul. roľníckej školy 49/25 v Komárne pre Tünde Péterovú,
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 v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, 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 schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (8-0-0)
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TE - 562/2016
Žiadosť o prenájom bytu
Návrh SZB komisie na uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
prideliť garsónku na Ul. roľníckej školy 49/29 v Komárne pre Milana Klihu, 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 neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, 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 schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (8-0-0)

TE- 575/2016
Žiadosť o prenájom bytu
Návrh SZB komisie na uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/

schvaľuje
prideliť 3-izbový byt na Ul. gen. Klapku 2/2 v Komárne pre Anitu Marcinkovú, 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 neskorších predpisov, 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 schválenie uznesenia

Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (8-0-0)
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TE- 579/2016
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 Tomáša Dévayho,
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 neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, 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 schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (8-0-0)
Sociálna časť
Ing. Mgr. Adamová informovala členov, že uznesenia, ktoré komisia na minulom zasadnutí
odporučila na schválenie rade a Mestskému zastupiteľstvu v sociálnych veciach boli
schválené a zo strany úradu aj splnené, ako aj uznesenie k návrhu na odňatie nehnuteľnosti
zo správy Comorra servis do správy mesta Komárno.
4. Informatívna správa o príprave Komunitného plánu sociálnych služieb v meste
Komárno (TE – 578/2016)
Materiál predkladala Ing. Mgr. Adamová Zita, vedúca sociálneho a správneho odboru.
Dôvodová správa:
V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov § 80 písm. a) obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo
svojom územnom obvode a v súlade s § 83 ods. 2 obec vypracúva a schvaľuje komunitný
plán sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom
zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb
poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje
personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné
podmienky na ich zabezpečenie. Koncepcia sociálnych služieb vychádza zo základných
strategických dokumentov vypracovaných na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a z
platnej legislatívy pre sociálnu oblasť.
Komunitný plán sociálnych služieb je strednodobý strategický dokument, ktorý Mesto
Komárno plánuje pripraviť v roku 2016 na 3-ročné obdobie. Tento strategický dokument
mapuje všetky verejné, súkromné aj dobrovoľné subjekty z hľadiska ich aktivít v sociálnej
oblasti v Komárne. Komunitný plán sociálnych služieb je rozvojový dokument, ktorý
v stanovenom časovom horizonte, t.j. v období do troch rokov umožňuje efektívne stanoviť
priority budúceho vývoja v oblasti poskytovanie sociálnych služieb.
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Pani vedúca oboznámila členov komisie s cieľmi Komunitného plánu, s postupnosťou
jednotlivých krokov, prípravou a časovým plánom.
Predložila návrh na uznesenie, ktorý úrad navrhuje na schválenie.
TE- 578/2016
Návrh na uznesenie č. ......./2016
k Informatívnej správe o príprave Komunitného plánu sociálnych služieb
v meste Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
Informatívnu správu o príprave Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Komárno
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie (8-0-0)
5. Rôzne
Člen komisie Ing. Pint Tibor žiadal doplnenie zápisnice z rokovania Komisie pre otázky
sociálne, zdravotné a bytové dňa 23.11.2015, v bode 9. Rôzne. – podanie opatrovateliek
podpísaným viacerými opatrovateľkami opatrovateľskej služby mesta Komárno, ktoré sa
sťažujú na premiestnenie kancelárií opatrovateliek z bytového domu osobitného určenia na
adrese Špitálska ul. 14 do budovy MsÚ Komárno, Pevnostný rad 3.
Ing. Pint Tibor žiadal, aby jeho slová boli citované doslovne zo zvukového záznamu.
Doslovný prepis nahrávky zo zvukového záznamu:
2:01:46 hod.
Ing. Tibor Pint: Ja by som to chcel predkladať ako György Nógrádi.
Po prvé; ja by som na Vašom mieste neprebral od nich, túto tzv. žiadosť.
Po druhé; keď je to pravda a môžeme sa spýtať pani inžinierky a ona povedala, že o tom
nevie a kvôli tomu už teraz je to zlé, že on prebral niečo a doniesol jednu žiadosť na komisiu.
Tak, môj názor je ten, aby sme nechali pani vedúcu odboru pracovať. Keď, Bože chráň, zase
pôsobí niekto veľkými slovami a chce si vybudovať osobný kult, tak potom ja ju budem
napádať, dobre? Pani inžinierka je to v poriadku?. Tak potom nechajme pani inžinierku
pracovať. To je môj návrh.
Mgr. Batta György: Predtým ako by som odpovedal, odovzdávam slovo.
MUDr. Bastrnák Tibor reagoval. Povedal svoj názor, vysvetlil, že existuje aj taká možnosť, že
túto žiadosť prerokujú výlučne iba na zastupiteľstve, ale podľa neho predseda komisie Mgr.
Batta s tým chcel iba oboznámiť členov komisie.
.
.
.
2:08:25 hod.
Ing. Tibor Pint: A ja, keď som sa už prihlásil, tak potom nech vyslovím, aby to bolo jasné.
Nemohol ste to s dobrou vôľou doniesť pán Batta , lebo mali by ste to ukázať slečne. Až
potom by ste mohli doniesť s dobrou vôľou túto žiadosť – to je skonštatovanie.
A tretie moje konštatovanie je, že pán doktor, Vy ste to mohli toto otvoriť aj na zastupiteľstve,
to je pravda, síce ani to by nebolo férové, ale nevyhrážajme sa medzi sebou, lebo na
sociálnej komisii sme z toho dôvodu, aby veci prebiehali. Ja s kľudným srdcom môžem
konštatovať to, že ja ako komárňanský hlasujúci občan, ktorý je tiež dôležitý svojou funkciou,
poviem, nech pracuje pani inžinierka a keď nedosiahne výsledky, potom ju možno kritizovať.
Nechajme ju pracovať! Naposledy konštatujem. Ďakujem.

7

6. Záver
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Zapísala: Ing. Karácsonyová Monika– tajomník komisie

Komárno 26. januára 2016

Mgr. Batta György
predseda komisie
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