
                                                                                                           TE-325/2019 

 
 

KOMISIA   PRE   OTÁZKY  SOCIÁLNE,  ZDRAVOTNÉ  A BYTOVÉ 

 

                                                                    ZÁPISNICA 
 

z mimoriadneho zasadnutia, konaného dňa 11. júla 2019 v malej zasadačke MsÚ 

 
 
Členovia:  
Prítomní: Mgr. Batta  György, Hajabácsová Mária, Horecká Marta,   
PhDr. Lengyelová Adriana, Mgr. Polgárová Hedviga, 
Neprítomní: ospravedlnene chýbali  - MUDr. Marek Anton, Lévaiová Silvia, JUDr. Keszegh Margit, 
Ing, Mgr.MBA Riečičiar Martin 
MsÚ  - Ing. Bíró Adrianna (vedúca SaSO) 
Vendelová Katarína - tajomník komisie 
PhDr. Konczová Adriana – vedúca oddelenia sociálnych vecí 
Ing. Kováčová Denisa – prednostka 
 
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 5.  
 
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 5-0-0 (za – proti - zdržal sa) 
 
Schválený program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie - Megnyitó 
2. Informatívny materiál - Kritéria mesta Komárno k zhodnoteniu súladu poskytovatnej sociálnej 

služby s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Komárno 
3. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
4. Záver 
 
Predseda  komisie  odovzdal  slovo  vedúcej  SaSO Ing. Bíró Adrianne 
 
2. Informatívny materiál - Kritéria mesta Komárno k zhodnoteniu súladu poskytovatnej 

sociálnej služby s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Komárno 
 
Dôvodová správa - Indoklás: 
Mesto Komárno vydáva v zmysle § 80 písm. v) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
a v znení neskorších predpisov písomné vyjadrenie o súlade poskytovanej sociálnej služby 
s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Komárno 2016-2018 a s jeho Dodatkom č. 
1/2019 (ďalej len KPSS) na účely poskytnutia finančného príspevku podľa § 78b z MPSVR. Mesto 
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Komárno vyjadrenie vydáva poskytovateľovi sociálnej služby – nocľaháreň, zariadenie pre 
seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár na základe kritérií k zhodnoteniu 
súladu poskytovanej služby s KPSS. 

 
Ing. Bíró odovzdala slovo PhDr. Konczovej – informovala členov komisie o postupe podania 
Žiadosti poskytovateľa sociálnej služby a Formulára posúdenia súladu predloženej žiadosti 
poskytovateľa sociálnej služby s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Komárno na 
základe ktorého Mesto Komárno potvrdí súlad.  
 
 
Stanovisko komisie: brala správu na vedomie 
Hlasovanie: 5-0-0 
 
 
 

3. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
 
TE-238/2019 
 
Pridelenie bytu bežného štandardu mimo zoznamu s výnimkou 
Dôvodová správa - Indoklás: 

Meno žiadateľa: Barbora Bugrisová 
   Narodená:  
   Trvalý pobyt: 945 01 Komárno 

Počet spoločne posudzovaných osôb:  3 
 

Žiadateľka  podala žiadosť o prenájom bytu dňa 02.04.2019. Žiadosť nebola zaevidovaná nakoľko 
nespĺňa podmienky zaradenia žiadosti do zoznamu žiadateľov. ( nemá trvalý pobyt  v meste 
Komárno nepretržite 3 roky pred podaním žiadosti, posudzovaný príjem nedosiahne životné 
minimum za posudzované obdobie) V súčasnosti býva  s dvomi maloletými synmi v podnájme. 
Mladší syn je ťažko zdravotne postihnutý s ktorým je momentálne na predĺženej MD.  Žiadateľka  
nemá voči mestu nedoplatky.    
 
Ing. Bíró uviedla, že s tragickým osudom rodiny sa zaoberajú sociálne pracovníčky a príjem 
rodiny sa od septembra zvýši o príspevok na opatrovanie postihnutého syna, čím sa jej príjem 
zvýši o cca 150 EUR, v prípade priznania aj príspevkov na kompenzácie ŤŽP o cca 200 EUR. 
 
Návrh uznesenia – Határozati javaslat: 
 
 
 
 

Návrh na uznesenie 
k návrhu na prenájom mestského bytu 

 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A /  schvaľuje 
prideliť v zmysle § 15 ods. (3)  VZN č. 6/2011 v znení VZN 10/2015 o prenajímaní bytov vo 
vlastníctve Mesta Komárno 1 izbový byt  na adrese Ul. roľníckej školy 51/57  v Komárne pre 
Barboru Bugrisovú,  narodenú ........, 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 v znení VZN 10/2015 
o prenajímaní  bytov vo vlastníctve Mesta Komárno na dobu určitú 1 rok, 
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B /  žiada 
       Mgr. Bélu Keszegha, 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 
Hlasovanie: 5-0-0 
 
 
 
Ing. Bíró oboznámila členov komisie so žiadosťou o prehodnotenie zamietavej odpovede na 
Žiadosť o prenájom bytu, ktorú podala p. N. G. adresovanú Komisii pre otázky sociálne, 
zdravotné a bytové pri MZ. Pôvodná žiadosť o prenájom bytu zo dňa 15.05.2019 nebola 
zaevidovaná z dôvodu nesplnenia kritéria § 3 ods. 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta  Komárno č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta v znení VZN 10/2015. V 
zmysle hore uvedeného kritéria podmienka zaradenia žiadosti do zoznamu je, že žiadateľ ani 
manžel/manželka, resp. druh/družka nie je vlastníkom, ani spoluvlastníkom  rodinného domu, 
resp. bytu v bytovom dome. Zo zistených skutočností ale vyplýva,  že p. G. je spoluvlastníkom 
rodinného domu na adrese ..........., 945 04 Komárno. 
Uviedla skutočnosti, že p. G. má trvalý pobyt v meste Komárno od 10.05.2019 avšak pracuje 
v meste Komárno vyše 10 rokov. Situácia rodiny sa dostala do nepriaznivého obdobia následkom 
zdravotného stavu manžela. 
  
 
 
Stanovisko úradu: navrhuje prerokovať komisiou 
Stanovisko komisie: hlasovala o zaradení do zoznamu žiadateľov o prenájom bytu 
Hlasovanie: 0-3-2 
 
 
 

  4.   Záver 
 
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.  
 
 
Komárno 12. júla 2019                             Zapísala: Katarína Vendelová – tajomník komisie 
 
 
                                                                  
Mgr. Batta György  -  predseda komisie 


