
TE-1852/2018 

ZÁPISNICA  
 
Zápisnica  zo  zasadnutia  Komisie   pre   otázky  sociálne,  zdravotné  a bytové, konaného 

dňa 16. apríla  2018 vo veľkej zasadačke MsÚ 

 
 
 
Členovia:  
Prítomní: Mgr. Batta  György, JUDr. Baštrnáková  Leila, Forróová Erika, Kollár Zoltán, Pálinkás 
Márta, Ing. Pint Tibor, Valent Renáta 
Neprítomní: MUDr. Bastrnák Tibor , Hosnédlová Nataša, MUDr. Marek Anton - ospravedlnene 
MsÚ  - Ing. Bednáriková Katarína (vedúca RSB), Ing. Bíró Adriannna (vedúca SSO) 
Vendelová Katarína - tajomník komisie 
 
 
1.     Otvorenie 

 
Zasadnutie komisie o 14. 00 hod. otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Batta  György, ktorý  
privítal prítomných. 
 
Predseda skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, nakoľko podľa prezenčnej listiny je 
prítomná nadpolovičná väčšina jej členov,  počet členov na zasadnutí je 7.  
 
Predseda komisie 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 ako bolo uvedené 
v pozvánke; hlasovanie 7-0-0 (za – proti - zdržal sa) 
 
 
Schválený program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie  
2. Plnenie uznesení  
3. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach  
4. Žiadosti a návrhy v bytových veciach  
5. Rôzne  
6. Záver  
 
 
 

2. Plnenie uznesení 
 
Predseda  komisie  odovzdal  slovo  vedúcej  RSB Ing. Bednárikovej.  
 
Ing. Bednáriková - informovala členov, že uznesenia, ktoré komisia na predošlom zasadnutí 
odporúčala MZ na schválenie, boli schválené Mestským zastupiteľstvom.  
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3. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach  
 
TE – 18441/2018 
Určenie náhrad za zvýšené náklady spojené s vykonávaním obradov mimo obradnej 
miestnosti na území Mesta Komárno  
 
Návrh schválenia a určenie  možnosti  uzavretie manželstva na inom vhodnom mieste 
mimo obradnej miestnosti matričného úradu Mesta Komárno a na náhrady za zvýšené 
náklady 
Podľa zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine, vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na 
matričnom úrade. Vyhlásenie musí byť verejné, slávnostným spôsobom, za prítomnosti dvoch 
svedkov. 
Vyhlásenie o uzavretí manželstva na matričnom úrade robia snúbenci pred primátorom alebo 
povereným poslancom mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára. 
Zákon o rodine pri uzavieraní manželstva pred orgánom štátu určuje, že manželstvo sa uzaviera 
na matričnom úrade, v ktorom má jeden zo snúbencov trvalý pobyt, v miestnosti a v čase, na to 
určenej mestským zastupiteľstvom. 
Podľa ustanovenia § 4 ods. 2) citovaného zákona o rodine matričný úrad môže (ale nemusí) 
povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom, alebo aj na inom vhodnom mieste. 
Matričný úrad pri posudzovaní iného miesta na uzavretie manželstva vychádza z nasledovných 
kritérií: vážnosť, dobrovoľnosť, slobodné rozhodnutie, zrozumiteľnosť, verejnosť, slávnostný 
spôsob vykonania obradu. 
Pri vykonávaní obradu na inom vhodnom mieste sa predpokladajú zvýšené náklady na prípravu ( 
úprava zovňajšku, preprava do iného vhodného miesta, príprava na obrad, prenos štátnych 
symbolov, zistenie vybavenia obradnej miestnosti alebo miesta, náhrada za čas strávený 
prepravou a pod.), čo vyvolalo potrebu predložiť návrh na výšku primeranej náhrady za uzavretie 
manželstva týmto spôsobom. Navrhovaná výška náhrady je navrhnutá ako paušálna.  
Súbežne s paušálnymi náhradami sa vyberajú správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995Z.z. 
o správnych poplatkoch v platnom znení položka č. 18 písm. c) a písm. d). 
 
 
 Stanovisko úradu: schváliť určenie náhrad za zvýšené náklady spojené s vykonávaním obradov 
mimo určenej sobášnej miestnosti. 
  
 
 
Stanovisko SZB komisie zo dňa 16.04.2018 navrhuje schváliť pozmeňujúci návrh komisie, 
náhrady za zvýšené náklady spojené s vykonávaním obradu mimo obradnej miestnosti na inom 
vhodnom mieste na území mesta Komárno pred Matričným úradom nasledovne: 
Bod 1. ak aspoň jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v Komárne  navrhuje znížiť na 150 eur 
Hlasovanie: 7-0-0  (za- proti-zdržal sa) 
 
                                           Pozmeňujúci návrh SZB komisie k 
návrhu schválenia a určenie  možnosti  uzavretie manželstva na inom vhodnom mieste 
mimo obradnej miestnosti matričného úradu Mesta Komárno a na náhrady za zvýšené 
náklady 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
A/ berie na vedomie, že v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 
1372/2009 

1. úradná doba uzavretia manželstva  v úradne určenej obradnej miestnosti : 
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- každá sobota okrem prvej soboty v mesiaci od 14,00 hod do 18,00 hod. 

- tretí štvrtok v mesiaci od 9,00 hod. do 12,00 hod. 

2. úradná doba uzavretia manželstva mimo úradnej obradnej miestnosti: 

- každá prvá sobota v mesiaci od 14,00 hod. do 18,00 hod. 

                                                     

 

 
B/  schvaľuje  
     náhrady za zvýšené náklady spojené s vykonávaním obradu mimo obradnej miestnosti na 
inom vhodnom mieste na území mesta Komárno pred Matričným úradom nasledovne:  
 

1. ak aspoň jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v Komárne ................150 eur 
2. ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v Komárne  ................300 eur 

 
                                                                                  

 
                                                          Návrh na uznesenie k 
návrhu schválenia a určenie  možnosti  uzavretie manželstva na inom vhodnom mieste 
mimo obradnej miestnosti matričného úradu Mesta Komárno a na náhrady za zvýšené 
náklady 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
A/ berie na vedomie, že v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 
1372/2009 

3. úradná doba uzavretia manželstva  v úradne určenej obradnej miestnosti : 

- každá sobota okrem prvej soboty v mesiaci od 14,00 hod do 18,00 hod. 

- tretí štvrtok v mesiaci od 9,00 hod. do 12,00 hod. 

4. úradná doba uzavretia manželstva mimo úradnej obradnej miestnosti: 

- každá prvá sobota v mesiaci od 14,00 hod. do 18,00 hod. 

                                                     

 

 
B/  schvaľuje  
     náhrady za zvýšené náklady spojené s vykonávaním obradu mimo obradnej miestnosti na 
inom vhodnom mieste na území mesta Komárno pred Matričným úradom nasledovne:  
 

1. ak aspoň jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v Komárne ................200 eur 
2. ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v Komárne  ................300 eur 
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4. Žiadosti a návrhy v bytových veciach   
 
 
 
TE-1757/2018 

Pridelenie mestského nájomného bytu mimo zoznamu 

                                                Meno žiadateľa: L. G.,   narodená:    a manžel 
          L. G., narodený:  
                               
                  Trvalý pobyt:      , 946 32  Marcelová 
 
     

Manželia G.  majú mesačný príjem vo výške ... EUR (starobný dôchodok  a mzda). Mali vo 
vlastníctve rodinný dom v Marcelovej do roku 2015. 
Záväzky voči mestu nemajú. 
Požadujú 3 izbový byt. 
 
Stanovisko úradu: navrhuje prerokovať SZB komisiou a žiada o vyjadrenie, respektívne            
o určenie akým spôsobom postúpiť žiadosť do MR a MZ. 
 
Stanovisko komisie zo dňa 26.02.2018: neschvaľuje zaradiť žiadateľov do zoznamu žiadateľov 
o prenájom bytu, ani prideliť byt mimo zoznamu vo verejnom záujme, nakoľko nespĺňajú kritériá 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta č.  6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta a 
 žiada úrad vypracovať návrh na uznesenie v dvoch alternatívach  
 Alternatíva 1 :MZ neschvaľuje pridelenie bytu mimo zoznam vo verejnom záujme  
 hlasovanie 6-1-0 (za - proti - zdržal sa) 
 Alternatíva 2 :MZ schvaľuje pridelenie bytu mimo zoznam vo verejnom záujme 
 hlasovanie 1-6-0 (za - proti - zdržal sa) 
Stanovisko rady zo dňa 14.03.2018: nezaujala stanovisko 
Hlasovanie  Alternatíva 1:  4-0-2-0 
                    Alternatíva 2:  1-0-4-1 
 
Na MZ  dňa 22.03.2018 na návrh predsedu SZB komisie bol prípad stiahnutý pred hlasovaním.  

. 
Stanovisko úradu: Nespĺňa podmienky na zaradenie do zoznamu žiadateľov o pridelenie bytu 
podľa VZN č. 6/2011, navrhuje znovu prerokovať komisiou, akým návrhom schváliť uznesenie. 

   

Stanovisko SZB komisie zo dňa 16.04.2018: neschvaľuje zaradiť žiadateľov do zoznamu 
žiadateľov o prenájom bytu, ani prideliť byt mimo zoznamu vo verejnom záujme, nakoľko 
nespĺňajú kritériá Všeobecne záväzného nariadenia mesta č.  6/2011 o prenajímaní bytov vo 
vlastníctve mesta.  
 Hlasovanie 7-0-0 (za - proti - zdržal sa) 
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Návrh na uznesenie 

na prenájom mestského bytu 
podľa uznesenia SZB komisie 
Alternatíva 1 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
 neschvaľuje 

       pridelenie bytu mimo zoznamu na základe § 7 bod j) Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Komárna č.  6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta  pre L. G., 
narodenú 22.06.1955 a manžela L. G., narodeného, trvalým pobytom   

Alternatíva 2    

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
 schvaľuje 

pridelenie bytu mimo zoznamu na základe § 7 bod j) Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Komárna č.  6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta  pre L. 
G., narodenú a  manžela L.G., narodeného, trvalým pobytom   

 
 
TE-1825/2018 
 
 
Žiadosť o prenájom bytu s výnimkou  
 

Meno žiadateľa: G.I.  
   Narodený:  
   Trvalý pobyt:  , 945 01 Komárno 
 
a manželka                 Meno žiadateľa: A. I.  
   Narodená:  
   Trvalý pobyt:  945 01 Komárno 
 
Menovaní svojim podaním žiadajú o pridelenie bytu výnimkou, nakoľko nespĺňajú kritéria § 3 ods. 
2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia Mesta  Komárno č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo 
vlastníctve mesta. 
V zmysle hore uvedeného kritéria podmienka zaradenia žiadosti do zoznamu je, že žiadateľ nie je 
vlastníkom, ani spoluvlastníkom rodinného domu, resp. bytu v bytovom dome. 
Pán I. má spoluvlastnícky podiel  ½  bytu. 
Na predmetnom byte bola schválená dobrovoľná dražba (exekúcie v prospech Stavebného 
bytového družstva Komárno). 
Záväzky  voči Mestu Komárno neevidujeme. 

Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadószervek állásfoglalásai:  
Stanovisko úradu: navrhuje prerokovať komisiou, nenavrhuje zaradiť žiadosť, ani pridelenie 
bytu, nakoľko žiadateľ má spoluvlastnícky podiel bytu  
 
Stanovisko SZB komisie zo dňa 16.04.2018: neschvaľuje zaradiť žiadosť do zoznamu 
žiadateľov o prenájom mestského bytu. 
Hlasovanie: 7-0-0 (za – proti – zdržal sa) 
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Návrh na uznesenie 
na prenájom mestského bytu 

podľa uznesenia SZB komisie 
 
Alternatíva 1 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
 neschvaľuje 

       zaradenie žiadosti o prenájom mestského bytu do Zoznamu žiadateľov o prenájom 
mestského bytu G. I., narodeného, trvalým pobytom, 945 01 Komárno, a manželku A. I, 
narodenú, trvalým pobytom  945 01 Komárno. 

 
 
Alternatíva 2 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
 schvaľuje 

       zaradenie žiadosti o prenájom mestského bytu do Zoznamu žiadateľov o prenájom 
mestského bytu G.I, narodeného, trvalým pobytom. 3, 945 01 Komárno, a manželku A. Iú, 
narodenú, trvalým pobytom  945 01 Komárno. 

 
 
. 
     5.  Rôzne 
Ing. Bednáriková poďakovala za spoluprácu členom komisie a oznámila odchod do dôchodku, 
následne sa Mgr. Batta  a Ing. Bíró poďakovali Ing. Bednárikovej za doterajšiu obetavú 
spoluprácu. 
 

  6.   Záver 
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.  
 
 
Komárno 16. apríla 2018 
 
Zapísala: Katarína Vendelová – tajomník komisie 
 
                 ................................................                                                
                                                                                                         Mgr. Batta  György 
                     predseda komisie 
 


