ZÁPISNICA
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové,
konaného dňa 17. 10. 2016 vo veľkej zasadačke MsÚ
Členovia:
Prítomní: Mgr. Batta György, MUDr. Bastrnák Tibor, JUDr. Baštrnáková Leila, Forróová
Erika, Hosnédlová Nataša, Kollár Zoltán, MUDr. Marek Anton, Pálinkás Márta, Valent
Renáta
Neprítomní: ospravedlnene chýbali - Ing. Pint Tibor (odcestovaný),
MsÚ - Ing. Bednáriková Katarína (vedúca OÚMaSB), PhDr. Konczová Adriana (poverená
vedúca SSO), Ing. Mgr. Adamová Zita (SSO)
Ing. Karácsonyová Monika – tajomník komisie
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Batta György, ktorý privítal
prítomných. Skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, nakoľko podľa prezenčnej listiny
je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, počet členov na zasadnutí je 8.
Predseda komisie požiadal členov, že nakoľko na úrad boli doručené dve žiadosti v sociálnych
veciach, aby po bode č. 4 bol doplnený ďalší bod Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach.
Ďalej oznámil, že v bode Rôzne by komisia mala prerokovať elektronicky doručený (dňa
17.10.2016) Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne. Členovia
komisie súhlasili s touto požiadavkou. Následne program, ktorý členovia obdržali spolu
s pozvánkou a materiálom elektronicky, s týmto doplnením bol jednohlasne schválený;
hlasovanie 8-0-0
Schválený program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Plnenie uznesení
Návrhy rozpočtu na roky 2017-2019 (bytová a sociálna časť)
Žiadosti a návrhy v bytových veciach
Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach
Rôzne
Záver

2. Plnenie uznesení
Predseda komisie odovzdal slovo vedúcej OÚMaSB Ing. Bednárikovej.
Ing. Bednáriková informovala členov, že nie všetky uznesenia, ktoré komisia na predošlom
zasadnutí odporúčala MZ na schválenie, boli schválené Mestským zastupiteľstvom. V prípade
p. Garaiho MZ schválilo zaradenie žiadosti s výnimkou, p. Szabó Zita s manželom
nereflektovali na ponuku mesta vymeniť byt na nižšie poschodie a v prípade pridelenia bytovej
náhrady pre p. Danisa, nebolo schválené pridelenie bytovej náhrady.
Ďalej oznámila, že žiadateľka Nagyová Ildikó sa zatiaľ nedostavila na úrad, ale keď podá nové
informácie ohľadne riešenia vzniknutej rodinnej situácie, uvedenej v jej žiadosti, úrad predloží
jej žiadosť na opätovné prerokovanie v komisii.
Predseda komisie ďalej odovzdal slovo poverenej vedúcej SSO PhDr. Konczovej, ktorá
informovala členov, že uznesenie odporúčané komisiou, bolo schválené MZ. Rodinné
Centrum Slunce nedoručilo komisiou požadované doklady, z toho dôvodu žiadosť nebola
postúpená na rokovanie MZ.

3. Programový rozpočet mesta Komárno na roky 2017-2019-sociálna a bytová časť
Členom komisie boli rozposlané návrhy rozpočtu na rok 2017-2019 – bytová a sociálna časť
elektronicky.
Ing. Bednáriková Katarína, vedúca OÚMaSB predkladala bytovú časť programového
rozpočtu, vysvetlila jednotlivé položky príjmovej ako aj výdavkovej časti.
•

14:25 prišiel člen komisie pán MUDr. Bastrnák Tibor, počet členov na zasadnutí 9

Stanovisko SZB komisie: komisia brala na vedomie bytovú časť programového rozpočtu
mesta Komárno na roky 2017-2019 a komisia odporúča na schválenie bytovú časť návrhu;
hlasovanie 9-0-0

PhDr. Konczová Adriana, poverená vedúca sociálneho a správneho odboru predkladala
sociálnu časť programového rozpočtu, ktorá napriek pôvodnému návrhu SSO bola znížená.
Pani Valent Renáta sa informovala, že keby vymenovaná riaditeľka Zariadenia pre seniorov
chcela nový návrh rozpočtu ZpS, akou formou by mohla navrhnúť.
Predseda komisie otvoril voľnú diskusiu k návrhu rozpočtu. Do diskusie sa zapojili všetci
členovia.
Člen komisie MUDr. Marek poznamenal, že aj tento rok bol znížený rozpočet v sociálnej
oblasti, napriek tomu, že mesto dostalo viac peňazí od štátu.
Člen komisie MUDr. Bastrnák konštatoval, že podľa neho mesto sa musí rozhodnúť, či chce
svojim obyvateľom pomáhať v sociálnej sfére alebo nie, nakoľko sociálna citlivosť vedenia
mesta podľa neho je minimálna až nulová. To je prvá a základná otázka.
Stanovisko komisie: vzhľadom na to, že príspevok štátu z podielových daní sa zvýšila na
príjmovej strane rozpočtu mesta, na návrh p. poslanca Bastrnáka komisia mala pozmeňujúci
návrh k predloženému návrhu rozpočtu SSO; odporúča vo výdavkovej časti - bežné výdavky
Programového rozpočtu na roky 2017 – 2019, program 7.1 Sociálny a správny odbor navýšiť výdavky na sumu 150 000 eur, a aby boli bežné výdavky programu 7.5 Komunitné
centrum Veľký Harčáš ponechané samostatne vo výške 31 300 eur. Komisia hlasovala najprv
o pozmeňujúcom návrhu; hlasovanie 9-0-0
Následne komisia odporučila schváliť sociálnu časť programového rozpočtu s týmto
pozmeňujúcim návrhom; hlasovanie 9-0-0
4. Žiadosti a návrhy v bytových veciach
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, počet žiadateľov, detí v rodine atď., ako aj zoznam
voľných bytov bežného štandardu.
Komisia sa rozhodla prideliť byt s prihliadnutím na nezaopatrené deti v rodine
a súčasnú bytovú situáciu žiadateľa.
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TE - 1010/2016
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 49/19 v Komárne pre Tibora Kovácsa, 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 komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie; hlasovanie 9-0-0
TE - 1011/2016
Žiadosť o pridelenie bytu na adrese Palatínova ul. 44/5,KN
Meno žiadateľa: Mária Šárköziová
Počet osôb v rodine: 4
Menovaná je nájomcom 1 izbového mestského bytu v I. etape na adrese Veľký Harčáš 61,
KN. Dňa 02. 09. 2014 podala na Okresný súd v Komárne žalobný návrh, v ktorom sa
domáhala pridelenia náhradného bytu z dôvodu, že predmetný nájomný byt je nevyhovujúci
zo zdravotného hľadiska (výskyt plesní v byte, potvrdený aj šetrením Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva v Komárne). Okresný súd vyzval Mesto Komárno, aby sa
k žalobnému návrhu vyjadril pred rozhodnutím súdu. Mesto vo vyjadrení súdu oznámilo, že
žiadateľke ponúka náhradný byt, 2 izbový suchý, nezávadný s väčšou rozlohou v II. etape na
adrese Veľký Harčáš 61/63, KN, napriek tomu, že medzičasom žiadateľka opätovne uzatvorila
zmluvu o nájme bytu na pôvodný prenajatý byt.
Následne Okresný súd žalobu žiadateľky zamietol, ako nedôvodnú. Menovaná proti rozsudku
Okresného súdu v Komárne sa odvolal na Krajskom súde v Nitre. Pojednávanie zatiaľ nebolo
vytýčené.
Z dôvodu, že žiadateľka ako jediné riešenie svojho bytového problému považuje pridelenie
bytu v inej lokalite, žiada náhradný byt mimo lokality Veľký Harčáš, žiada o pridelenie
konkrétneho bytu na adrese Palatínova ul. 44/5 v Komárne, napriek ponuke mesta.
Mesačný započítateľný príjem žiadateľa a všetkých osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne je nižší ako jeden a pol, ako aj jeden násobok životného minima pre
domácnosť, ktorá je minimálna hranica na pridelenie bytu bežného štandardu.
Stanovisko úradu: nenavrhuje vyhovieť žiadosti žiadateľky, nenavrhuje prideliť byt na adrese
Palatínova ul. 44/5 v Komárne, ale prideliť mestom ponúknutý 2 izbový byt na adrese Veľký
Harčáš 61/63 s rozlohou 58,83 m2
Stanovisko komisie: až keď Rozsudok Krajského súdu Nitra nadobudne právoplatnosť
a stane sa vykonateľným, žiadosť bude opätovne prerokovaná na zasadnutí komisie;
hlasovanie 9-0-0
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PRIDELENIE BYTU V DOU
TE - 1012/2016
Žiadosť o prenájom bytu v DOU s výnimkou
Meno žiadateľa: Elvíra Lesková
Menovaná svojim podaním žiada o opätovnú výnimku z VZN Mesta Komárno č. 6/2011
o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno z dôvodu, že nespĺňa podmienku na
zaradenie žiadosti (mala vo vlastníctve družstevný byt). Žiadosť o výnimku je priložená.
Žiadateľka je starobný dôchodca (potvrdenie o výške dôchodku nepriložila).
Stanovisko úradu: navrhuje prerokovať komisiou; nenavrhuje zaradiť žiadosť menovanej,
ani pridelenie bytu v DOU, nakoľko žiadateľka v roku 2010 mala vo vlastníctve byt na adrese
Ul. bisk. Királya 20/7 v Komárne, ktorý následne z rodinných dôvodov darovala svojej dcére.
Predmetný byt dcéra v roku 2014 predala a kúpila byt na adrese Cintorínsky rad 6/8
v Komárne, kde žiadateľka aj toho času býva.
Žiadateľke už v roku 2014 Mestské zastupiteľstvo schválilo pridelenie bytu v DOU s výnimkou
na adrese Gazdovská ul. 6/16,KN, ktorý byt žiadateľka odmietla (42. zasadnutie MZ 30.
októbra 2014; uznesenie č. 1906/2014).
Stanovisko komisie: navrhuje zaradiť žiadosť menovanej do zoznamu žiadateľov o prenájom
bytu v DOU s výnimkou z VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno
v znení neskorších predpisov a prideliť byt s výnimkou až po uvoľnení bytu na prízemí
obytného domu v DOU; hlasovanie 7-0-2
TE- 1013/2016
Žiadosť o vzájomnú výmenu bytu
1. Ladislav Morávek a manželka
Andrea Moráveková, nar.
2 izbový, 3 osoby (žiadatelia+syn)
2. Monika Gadžuričová
2 izbový, 2 osoby (žiadateľka+dcéra)
Menovaní žiadajú o vzájomnú výmenu bytu na hore uvedených adresách po vzájomnej
dohode. Žiadatelia majú uhradené nájomné a služby spojené s bývaním, nemajú žiadne
záväzky voči Mestu Komárno.
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť vzájomnú výmenu bytu
Stanovisko komisie: odporúča schváliť vzájomnú výmenu bytu nasledovne;hlasovanie 9-0-0
5. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach
PhDr. Konczová Adriana, pov. vedúca SSO v úvode informovala členov komisie o čerpaní
sociálneho fondu v roku 2016. Oznámila, že podľa rozpočtu schválená čiastka predstavuje
5 000 eur a z toho čerpanie v tomto roku bolo 2 856,79 eur a zostáva 2 143,21 eur.
TE – 1019/2016
70554/54539/OSV/2016 – FORLIFE n.o. , so sídlom 945 01 Komárno, Mederčská ul. 39,
IČO: 36084271 žiada o finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na
sociálne a zdravotné účely na nákup prístroja EKG Mortara ELI 20 vo výške 980 eur.
Celková cena prístroja je 3800 eur. Prístroj EKG Mortara ELI 20 sa bude využívať na oddelení
vnútorného lekárstva a na JIS. Cieľom je zabezpečiť štandardné interné vyšetrenie, zlepšiť
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diagnostiku ako aj využitie pri resuscitačných situáciách. Spĺňa podmienky častého používania
a veľkej záťaže.
Táto žiadosť je v súlade s VZN č. 13/2015 o priznaní finančnej dotácie z účelového
fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely.
Stanovisko úradu: navrhuje prerokovať úradom predložené dve alternatívy

Alternatíva 1.
Návrh MsÚ na uznesenie
k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno
na sociálne a zdravotné účely

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné
účely podľa VZN Mesta Komárno č. 13/2015 o priznaní dotácie z účelového fondu z
rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely pre:
FORLIFE n.o., so sídlom 945 01 Komárno, Mederčská ul. 39, IČO: 36084271 na nákup
prístroja EKG Mortara ELI 20 vo výške 980 eur,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta
Komárna na sociálne a zdravotné účely pre:

FORLIFE n.o., so sídlom 945 01 Komárno, Mederčská ul. 39, IČO: 36084271 na nákup
prístroja EKG Mortara ELI 20 vo výške 980 eur.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Alternatíva 2.
Návrh MsÚ na uznesenie
k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno
na sociálne a zdravotné účely

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
neschvaľuje
finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné
účely podľa VZN Mesta Komárno č. 13/2015 o priznaní dotácie z účelového fondu z
rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely pre:
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FORLIFE n.o., so sídlom 945 01 Komárno, Mederčská ul. 39, IČO: 36084271 na nákup
prístroja EKG Mortara ELI 20 vo výške 980 eur,
Stanovisko komisie: odporúča schváliť alternatívu 1., odporúča priznať finančnú dotáciu vo
výške 980 eur; hlasovanie 9-0-0

TE – 1020
70555/54538/OSV/2016 – FORLIFE n.o. , so sídlom 945 01 Komárno, Mederčská ul. 39,
IČO: 36084271 žiada o finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na
sociálne a zdravotné účely na nákup zdravotných prístrojov : 2 ks inhalátorov a 1 ks biolampy
v celkovej cene 950 eur. Používaním prístrojov by sa zvýšila kvalita poskytovania zdravotnej
starostlivosti, urýchlil by sa proces liečby a skrátila doba hospitalizácie. Pre pacientov
s respiračným ochorením na zlepšenie a urýchlenie liečebného procesu sú potrebné 2 ks
inhalátorov na oddelenie vnútorného lekárstva. Pre častý výskyt rán alebo preležanín by
potrebovali biolampu, ktorá výrazne urýchli proces hojenia a zlepšenie celkového stavu
pacientov.
Táto žiadosť je v súlade s VZN č. 13/2015 o priznaní finančnej dotácie z účelového
fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely.
Stanovisko úradu: navrhuje prerokovať úradom predložené dve alternatívy
Alternatíva 1
Návrh MsÚ na uznesenie
k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno
na sociálne a zdravotné účely
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné
účely podľa VZN Mesta Komárno č. 13/2015 o priznaní dotácie z účelového fondu z
rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely pre:

FORLIFE n.o., so sídlom 945 01 Komárno, Mederčská ul. 39, IČO: 36084271 na nákup
zdravotných prístrojov vo výške 950 eur,
B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno

poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta
Komárna na sociálne a zdravotné účely pre:

FORLIFE n.o., so sídlom 945 01 Komárno, Mederčská ul. 39, IČO: 36084271 na nákup
zdravotných prístrojov vo výške 950 eur.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
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Alternatíva 2
Návrh MsÚ na uznesenie
k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno
na sociálne a zdravotné účely
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
neschvaľuje
finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely
podľa VZN Mesta Komárno č. 13/2015 o priznaní dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta
Komárno na sociálne a zdravotné účely pre:

FORLIFE n.o., so sídlom 945 01 Komárno, Mederčská ul. 39, IČO: 36084271 na nákup
zdravotných prístrojov vo výške 950 eur,

Stanovisko komisie: odporúča prerokovať žiadosť na budúcom zasadnutí komisie, nakoľko
toho času nemajú informácie, či v budúcnosti budú podané ďalšie žiadosti o priznanie
finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné
účely; hlasovanie 9-0-0
6. Rôzne
TE – 794/2016
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne
Predseda komisie v úvode sa spýtal členov komisie, či mali možnosť preštudovať materiál Návrh
Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne, nakoľko daný materiál bol členom
elektronicky doručený v deň zasadnutia komisie.
Stanovisko komisie: komisia nerokovala ani nehlasovala o návrhu, nakoľko členovia nemali
možnosť sa s materiálom oboznámiť
Pán Kollár sa informoval, ako bude riešená bytová problematika bezdomovcov, opätovne
pripomenul problematiku vybudovania stálej nocľahárne pre bezdomovcov v meste, nakoľko
v predchádzajúcich rokoch bola každoročne vytvorená v inej miestnosti. Oznámil, že aj toho
roku stravovanie bezdomovcov budú riešiť civilné organizácie a či mesto poskytne pomoc pri
realizácii. Poznamenal, že v každom prípade problematiku bezdomovcov treba riešiť včas.
PhDr. Konczová oznámila, že boli na terénnej prehliadke v útulku pre bezdomovcov a tam
bývajúcich informovali o možnostiach, o pomoci mesta.
7. Záver
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie s tým, že ďalšie
zasadnutia komisie bude koncom novembra.
Zapísala: Ing. Karácsonyová Monika– tajomník komisie
Komárno 18. októbra 2016
................................................
Mgr. Batta György
predseda komisie
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