
                                                                                                           TE-130/2019 

 
 

KOMISIA   PRE   OTÁZKY  SOCIÁLNE,  ZDRAVOTNÉ  A BYTOVÉ 

 

                                                                    ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia, konaného dňa 18. februára 2019 vo veľkej zasadačke MsÚ 

 
 
Členovia:  
Prítomní: Mgr. Batta  György, Hajabácsová Mária, Horecká Marta, JUDr. Keszegh Margit,  
PhDr. Lengyelová Adriana, MUDr. Marek Anton, Mgr. Polgárová Hedviga, Riečičiar Martin 
Neprítomní: ospravedlnene chýbali  - Lévaiová Silvia 
MsÚ  - Ing. Bíró Adrianna (vedúca SaSO) 
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 6.  
 
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 6-0-0 (za – proti - zdržal sa) 
 
Schválený program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie - Megnyitó 
2. Plnenie uznesení - Határozatok teljesítése 
3. Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 Zps Komárno – Idősek otthona 2019-2021 költségvetése 
4. Informačný materiál neziskovej organizácie Zdravé regióny 
5. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach – Kérvények és javaslatok szociális ügyekben 
6. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben 
7. Rôzne – Egyéb 
8.   Záver – Befejezés 
 
2. Plnenie uznesení 
 
Predseda  komisie  odovzdal  slovo  vedúcej  SaSO Ing. Bíró Adrianne.  
 
Ing. Bíró - informovala členov, že uznesenia, ktoré komisia na predošlom zasadnutí odporúčala 
MZ na schválenie, boli schválené Mestským zastupiteľstvom a plnenie týchto uznesení je v štádiu 
riešenia.  
 

3. Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 rozpočtová organizácia – Zariadenie pre seniorov 
Komárno, Špitálska 16 
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Predseda komisie odovzdal slovo riaditeľke ZpS Mgr. Polgárovej Hedvige 
 
 
TE – 29/2019 
Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 rozpočtová organizácia – Zariadenie pre seniorov 
Komárno, Špitálska 16 
 
Dôvodová správa: 
 

 Vzhľadom k tomu, že rozpočet Mesta Komárno bol schválený Uznesením č. 48/2019 
s výškou dotácie – 160 000,- EUR pre ZpS, zariadenie upravilo návrh rozpočtu na vyššie uvedené 
roky s tým, že v priebehu roka 2019 uskutoční racionalizačné opatrenia na vykrytie ostatných 
položiek rozpočtovej klasifikácie. 

 
1. Rozpočet ZpS  na rok 2019-2020-2021 je navýšený oproti roku 2018 v 2 oblastiach: 

 

a)                  Mzdy a odvody zamestnancov 
b)                  Spotreba energií 

 
a) Mzdy a odvody zamestnancov  

• Tarifný plat zamestnancov po prehodnotení podľa Zákon č. 318/2018 ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme (s účinnosťou od 01.01.2019) 

 
• Tarifný plat zamestnancov po prehodnotení na rok 2019    –            618.000 Eur 

  ( rok 2018–494.813 Eur) 
 

• Nárast ostatných príplatkov od 01.05.2019 v nasledovnom členení: 
• Príplatok za nočné – nárast na 30% 
• Príplatok za sobotu – nárast na 50 % 
• Príplatok za nedele - nárast na 100%    
• Spolu celkové príplatky (nočné, soboty, nedele + smennosti, sviatky a riadenie)  spolu 

za rok 2019 budú tvoriť  náklady vo výške                            -67. 920 EUR 
( rok 2018 –41.140,50 Eur)  
 

• osobné príplatky v roku 2018 boli vo výške   72. 371,30 EUR 

v roku 2019 boli znížené na  14.400 EUR 
 

 
• Ostatné príplatky poberá64 % zamestnancov z celkového počtu 84a z daného dôvodu 

predstavujú značné mzdové výdavky pre zariadenia. 

 
• Odvody: 

Celková odvodová zaťaženosť v roku 2019 stúpne na úroveň   245 660 Eur . 
 

Všetky ostatné výdavky boli vzhľadom na schválený rozpočet mesta ponechané na úrovni 
roka 2018 a v určitých oblastiach boli rozpočtované výdavky oproti minulému roku dokonca 
znížené. 
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Kapitálové príjmy/výdavky 
 

� Okrem toho sme do rozpočtu na rok 2019 zahrnuli aj kapitálové príjmy/výdavky vo výške 
20.000 Eur. 

� Tieto výdavky by mali byť v prípade schválenia určené na rekonštrukciu – kuchyne a 
výdajne jedál (stroje, vybavenie, rekonštrukcia vodovodného, kanalizačného potrubia). 

 
        
 
Stanovisko úradu: 
Sociálny a správny odbor: Navrhuje dodržiavať ekonomickým odborom odsúhlasený Návrh 
rozpočtu na rok 2019 – 2021 
 
Stanovisko komisie: postupuje materiál na prejednanie  
 Hlasovanie: 6-0-0 

4. Informačný materiál neziskovej organizácie Zdravé regiony 
 
           ►   14:08 prišiel člen komisie JUDr. Keszegh Margit, počet členov na zasadnutí je 7 
 
 
Predseda  komisie  odovzdal  slovo  vedúcej  SaSO Ing. Bíró Adrianne.  
 
           ►   14:10 prišiel člen komisie MUDr. Marek Anton, počet členov na zasadnutí je 8 
 
 
 
Ing. Bíró uviedla, že príspevková organizácia Zdravé regióny (zriadenej Ministerstvom 
zdravotníctva) ponúkla odbornú pomoc a zároveň požiadala o spoluprácu naše mesto pri 
realizácii programu podpory zdravia osôb zo sociálne znevýhodneného prostredia. Rozviedla 
pracovné činnosti. Kontaktnou osobou pre Komárno je Mgr. Ildikó Kováčová. 
 
 
Stanovisko komisie: brala správu na vedomie 
Hlasovanie: 8-0-0 
 
 
5. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach 
 
 
TE-73/2019 
Návrh VZN Mesta Komárno č.      /2019 o podmienkach poskytovania finančných 
príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
 
Dôvodová správa - Indoklás: 
 
Novela Zákona č.305/2005 Z.z  o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon č.305/2005 Z.z) nahradila povinnosť mesta tvoriť 
príspevok na tvorbu úspor deťom v detských domovoch – po novelizácii zákona centrum pre deti 
a rodiny, jednorazovým  príspevkom na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení 
poskytovania starostlivosti v centre pre deti a rodiny. Príspevok na tvorbu úspor sa poskytoval   
maloletému dieťaťu mesačne, jednorazový príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého 
sa bude poskytovať,  ak na to vznikol nárok pri odchode z centra pre deti a rodiny v zmysle novely 
zákona č.305/2005 Z.z. Jednorazový príspevok  na osamostatnenie sa mladého dospelého  je vo 
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výške 30% zo sumy 15-násobku  sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Predkladané 
VZN v zmysle novely zákona č.305/2005 Z.z. upravuje podmienky a postup mesta pri poskytovaní 
príspevku na dopravu rodičom a fyzickým osobám, ktoré sa osobne starali o dieťa do centra pre 
deti a rodiny, v ktorom je dieťa umiestnené, podmienky a postup pri poskytovaní príspevku na 
osamostatnenie sa mladého dospelého pri odchode z centra pre deti a rodiny.  
 
 
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na schválenie VZN 
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh  na schválenie VZN 
 Hlasovanie: 8-0-0 
 
 
 
 
TE-75/2019 
Návrh na uznesenie k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu 
 
 
Dôvodová správa  
715/636/OSV/2019 - ZO Slovenský zväz telesne postihnutých, so sídlom 945 01 Komárno, 
Záhradnícka ul. 16/8, IČO: 37858467, žiada finančnú  dotáciu z účelového fondu z rozpočtu 
Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely na týždenný rekondično rehabilitačný pobyt 
v Trenčianskych Tepliciach v hoteli Slovakia od 27.05.2019 do 02.06.2018 pre 20 členov svojho 
zväzu. Každý účastník pobytu bude vyšetrený pri príchode a podľa jeho diagnóz mu budú 
pridelené procedúry. Požadovaná výška príspevku z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne 
a zdravotné účely je 960,- Eur. Rekondično rehabilitačný pobyt má prispieť pre telesne 
postihnutých občanov o zlepšenie zdravotného stavu a o lepšiu integráciu medzi zdravých 
občanov do spoločnosti. 
 
 
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie v sume 800,- eur v súlade § 5a bod a) 
VZN 6/2017 
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
 Hlasovanie: 8-0-0 
 
 
 
TE-76/2019 
Návrh na uznesenie k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu 
 
Dôvodová správa: 
716/635/OSV/2019 - ZO rodičov telesne postihnutých detí č. 75, so sídlom 945 01 Komárno, 
Záhradnícka ul. 16/8, IČO: 37858483, žiada finančnú  dotáciu z účelového fondu z rozpočtu 
Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely na týždenný rekondično rehabilitačný pobyt 
v Trenčianskych Tepliciach v hoteli Slovakia od 27.05.2019 do 02.06.2018 pre 17 členov svojho 
zväzu. Každý účastník pobytu bude vyšetrený pri príchode a podľa jeho diagnóz mu budú 
pridelené procedúry. Požadovaná výška príspevku z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne 
a zdravotné účely je 816,- Eur. Rekondično rehabilitačný pobyt má prispieť pre telesne 
postihnutých občanov o zlepšenie zdravotného stavu a o lepšiu integráciu medzi zdravých 
občanov do spoločnosti. 
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie v sume 800,- eur v súlade § 5a bod a) 
VZN 6/2017 
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
 Hlasovanie: 8-0-0 
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TE-78/2019 
Návrh na uznesenie na schválenie zriadenia sociálnej služby Nocľaháreň 
 
Dôvodová správa: 
 

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v rámci sociálnej služby krízovej intervencie 
umožňuje poskytnúť sociálnu službu v Nocľahárni. Poslaním sociálnej služby poskytovanej 
nocľahárni je možnosť ubytovania sa poskytnutím prístrešia na účel prenocovania. Sociálna 
služba sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené 
ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. Mesto Komárno  prevádzkuje útulok 
s kapacitou 28 ľudí, avšak v zimnom období t.j. od decembra až do marca každoročne bojuje 
s návalom ľudí bez prístrešia. Počet ľudí žijúcich na uliciach Komárna každoročne rastie 
a v zimnom období mesto Komárno každý rok  hľadá rôzne alternatívne riešenia, aby mohlo 
pomôcť týmto ľuďom.  Nákupom obytného kontajnera, ktorý tvoria tri samostatne  sa k sebe 
pristavujúce kontajnery/ jednopodlažné montované stavby/ mesto Komárno zriadi na Hradnej ul. 
22 pre 8 ľudí nocľaháreň. Predpokladaná prevádzková doba nocľahárne bude mať letnú aj zimnú 
prevádzkovú dobu. Nocľaháreň  poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Komárno 
ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania, sociálne poradenstvo , nevyhnutné 
ošatenie a obuv. V priestoroch nocľahárne  sú vytvorené podmienky na vykonávanie základnej 
osobnej hygieny v stredisku osobnej hygieny.  Po registrácii poskytovateľa sociálnych služieb na 
VUC Nitra mesto Komárno podá žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby 
v zariadeniach krízovej intervencie, ktoré poskytuje Ministerstvo práce , sociálnych vecí a rodiny 
SR . Výška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na mesiac je 120 Eur. 
Zabezpečením základných životných potrieb v nocľahárni je eliminovať sociálne a zdravotné 
riziká, ktoré sú spojené s pobytom na ulici a nepriaznivou sociálnou situáciou. 

 
JUDr. Keszegh navrhuje uviesť v Zriaďovacej listine pomenovanie dvojjazyčne.  
 
 

Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
 Hlasovanie: 8-0-0 
 
 
TE-81/2019 
Návrh na uznesenie na schválenie rozšírenia kapacity sociálnej služby v Útulku pre 
bezdomovcov v meste Komárno 
 
Dôvodová správa: 
 

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v rámci sociálnej služby krízovej intervencie 
umožňuje poskytnúť sociálnu službu v útulku.  Mesto Komárno  prevádzkuje útulok s kapacitou 28 
ľudí, avšak v zimnom období t.j. od decembra až do marca každoročne bojuje s návalom ľudí bez 
prístrešia. Počet ľudí žijúcich na uliciach Komárna každoročne rastie a  mesto Komárno každý rok  
hľadá rôzne alternatívne riešenia, aby mohlo pomôcť týmto ľuďom.  Nákupom obytného 
kontajnera, ktorý tvoria tri samostatne  sa k sebe pristavujúce kontajnery/ jednopodlažné 
montované stavby/ mesto Komárno zriadi na Hradnej ul. 22 pre 8 ľudí nocľaháreň   a zvýši 
kapacitu útulku o sedem miesť. Po registrácii poskytovateľa sociálnych služieb na VUC Nitra 
mesto Komárno podá žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby 
v zariadeniach krízovej intervencie, ktoré poskytuje Ministerstvo práce , sociálnych vecí a rodiny 
SR . Výška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na mesiac je 150 Eur.  
 
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
 Hlasovanie: 8-0-0 
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TE-82/2019 
Návrh na uznesenie na schválenie zriadenia sociálnej služby – Práčovňa 
 
Dôvodová správa: 
 

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v rámci podpornej  sociálnej služby umožňuje 
poskytnúť sociálnu službu v práčovni. V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie 
a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na 
uspokojovanie základných životných potrieb , má ťažké zdravotné postihnutie , alebo nepriaznivý 
zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. Mesto Komárno zriaďuje túto podpornú sociálnu 
službu v priestoroch Strediska osobnej hygieny na Hradnej ul.22 . Zriadenie sociálnej služby – 
práčovňa je v rámci rozvoja sociálnych služieb  v súlade s Komunitným plánom sociálnych služieb 
mesta Komárno. 

 
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
 Hlasovanie: 8-0-0 

 
 
 
 

 
TE-83/2019 
Návrh VZN Mesta Komárna číslo ..../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárna 
číslo 8/2017 o sociálnych službách poskytovaných Mestom Komárno 
 
 
Dôvodová správa: 
 

Mesto Komárno v nadväznosti na Komunitný plán sociálnych služieb mesta Komárno 
2016-2020 v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších 
predpisov rozširuje druhy poskytovaných sociálnych služieb o sociálnu službu krízovej intervencie 
– nocľaháreň, sociálnu službu s použitím telekomunikačných technológií – monitorovanie 
a signalizácia potreby pomoci a podpornú službu – práčovňa. Mesto Komárno upravuje aj úhrady 
za hodinu opatrovateľskej služby v závislosti od príjmov jednotlivých prijímateľov sociálnej služby. 

 
 
p. Riečičiar navrhuje kauciu za náramok 
členovia komisie sa zhodli na výške kaucie 25,- eur 
 

Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na schválenie VZN 
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na schválenie VZN 
 Hlasovanie: 8-0-0 

 
 
 
6. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
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TE-92/2018 
Zoznam žiadateľov o prenájom bytu a Zoznam žiadateľov o prenájom bytu v DOU na rok 
2019 
 

Dôvodová správa: 
 
V zmysle § 2 ods. 4 VZN   Mesta  Komárno  č. 6/2011  o   prenajímaní  bytov vo vlastníctve Mesta  
Komárno, žiadateľ o prenájom mestského bytu je povinný svoju žiadosť každý rok aktualizovať do 
15. februára príslušného roka. 
V zmysle  § 3 ods. 3 cit. VZN zoznam žiadateľov o prenájom bytov schvaľuje Mestské 
zastupiteľstvo v Komárne. 
Zo zoznamu žiadateľov o prenájom bytu oproti minulému roku bolo vyradených 13 žiadateľov; 12 
žiadateľov, ktorým v roku 2018 bolo schválené pridelenie bytu, ďalej v zmysle § 2 ods. 6 VZN   
Mesta  Komárno  č. 6/2011  o   prenajímaní  bytov vo vlastníctve Mesta  Komárno bol vyradený aj 
1 žiadateľ, ktorý si nesplnil povinnosť,  týkajúcu sa aktualizácie svojej žiadosti. Mimo zoznamu 
bolo pridelených  5 bytov. 
- zoznam v prílohe 
 
 
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
Hlasovanie: 8-0-0 
 
 
 
 
TE-93/2019 
Žiadosť o pridelenie iného bytu 
 
Dôvodová správa: 
 

Meno žiadateľa: Baloghová Zlatica 
   Narodená:  
   Trvalý pobyt: 945 01 Komárno 
 

 
 Menovaná  p. Baloghová  sa obrátila na mesto Komárno so žiadosťou o pridelenie bytu v inej 
lokalite. V decembri 2018 sa jej vlámali do bytu a odvtedy sa bojí zdržiavať v tomto byte. Podľa 
lekárskeho posudku zo dňa 13.04.2018 menovaná je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. 
Záväzky voči mestu nemá. 
Mesačný príjem (dôchodok, dávka v hmotnej núdzi a kompenzačné príspevky)  288,06 eur 
 
 
 
 
 
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko komisie: odporúča postúpenie žiadosti 
Hlasovanie: 8-0-0 
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TE-94/2019 
Pridelenie mestského nájomného bytu mimo zoznamu 
 
 Dôvodová správa: 
Návrh na pridelenie náhradného bytu pre Ivana Branda z dôvodu, že byt v ktorom v súčasnosti 
býva je nevyhovujúci na bývanie a vyžaduje  rozsiahlu opravu . 
Skutkovo pridelenie náhradného bytu odôvodňujú tieto skutočnosti : 
1/ Ivan Brand bol nájomcom bytu nachádzajúceho sa na ...... a to na základe nájomnej zmluvy  
uzavretej s ním   dňa  3.7.2013 , ktorý nájom zanikol výpoveďou prenajímateľa . Napriek zániku 
nájmu , menovaný aj v súčasnosti býva v predmetnom byte a to aj spolu so svojimi mal. deťmi 
a družkou.  
2/  V priebehu okt. 2018  bolo referátu soc. bývania  podané ústne oznámenie  občana Mesta 
Komárno  ( aj ohľadne stavu  nehnuteľnosti v ktorom sa predmetný byt nachádza ), preto  referát 
soc. bývania  si zadovážil  informáciu  správcu domu  o technickom stave domu. Správca 
v podanej správe uviedol, že stav domu si vyžaduje všeobecnú rozsiahlu opravu , bez vykonanie 
ktorej nie je spôsobilý na bezpečné bývanie a táto skutočnosť bola potvrdená aj na v statickom 
a technickom posudku stavby vydaným autorizovaným stavebným inžinierom.  
3/  Mesto Komárno  môže  umožniť bývanie iba v takých priestoroch, ktoré sú v  technickom stave  
na bývanie spôsobilom a hlavne  , ktorý neohrozuje  zdravie a telesnú integritu tam bývajúcich. 
Dom nie je spôsobilý na bezpečné bývanie, preto navrhujeme, aby menovanému bol pridelený iný 
byt na dobu určitú.  Takéto dočasné a neodkladné  riešenie situácie si vyžaduje  nevyhovujúci 
stav domu pre bezpečné bývanie . 
 
 
 
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko komisie: odporúča uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu 6 mesiacov 
Hlasovanie: 7-0-1 
 
 
 
 
7. Rôzne 
 
 
JUDr. Keszegh – upozornila na zlé podmienky v  ambulancii poskytovania lekárskej služby prvej 
pomoci pre dospelých, Senný trh 6. Bez kúrenia , stavba nedokončená. 
 
 
p.Hajabácsová  - upozornila na potrebu vymaľovania  klubu dôchodcov 
 
 

  7.   Záver 
 
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.  
 
 
Komárno 19. februára 2019                             Zapísala: Katarína Vendelová – tajomník komisie 
 
 
                                                                  
Mgr. Batta György  -  predseda komisie 


