
                                                                                                           TE-595/2020 

 
 

KOMISIA   PRE   OTÁZKY  SOCIÁLNE,  ZDRAVOTNÉ  A BYTOVÉ 

 

                                                                    ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia, konaného dňa 20. januára 2020 v rokovacej miestnosti MsÚ 

 
 
Členovia:  
Prítomní: Mgr. Batta  György, Hajabácsová Mária,  Horecká Marta, JUDr. Keszegh Margit,  MUDr. 
Marek Anton, PhDr. Mgr. Polgárová Hedviga  
Neprítomní: ospravedlnene chýbali  -  PhDr. Lengyelová Adriana, Lévaiová Silvia, Ing.Mgr.MBA  
Riečičiar Martin 
MsÚ  - Ing. Bíró Adrianna - vedúca SaSO 
 Ing. Kováčová Denisa - prednostka 

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 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 
 hlasovanie 5-0-0 (za – proti - zdržal sa) 
 
 
Schválený program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie 
2. Plnenie uznesení  
3. Správa o výsledkoch kontroly NKÚ SR   
4. Správa o vyhodnotení Realizačného plánu za rok 2019 
5. Návrh na uznesenie k realizačného plánu na rok 2020  
6. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na 

sociálne a zdravotné účely – ZO Slovenský zväz telesne postihnutých 
7. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na 

sociálne a zdravotné účely – ZO rodičov telesne postihnutých detí 
8. Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok 
9. Návrh na odpísanie záväzkov 
10. Pridelenie bytu RŠ 51/56 
11. Rôzne 
12. Záver 
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► 14:05 prišiel člen komisie MUDr. Marek Anton 
            Počet členov na zasadnutí je 6. 
 
 
 
2. Plnenie uznesení 
 
Predseda  komisie  odovzdal  slovo  Ing. Bíró  Adrianne.  
 
Ing. Bíró - informovala členov, že uznesenia, ktoré komisia na predošlom zasadnutí odporúčala 
MZ na schválenie, boli schválené Mestským zastupiteľstvom sú splnené. V štádiu riešenia je 
uznesenie pridelenia bytu pre Ota Balázsa a manželku, zmluva o nájme bytu zatiaľ nie je 
podpísaná. 
 
 

3. Správa o výsledkoch kontroly NKÚ SR  
 
TE-554/2019 
 
Predseda komisie odovzdal slovo Ing. Kováčovej prednostke MsÚ 
 
 Ing. Kováčová uviedla, že kontrola sa zamerala na poskytnuté dotácie mestom za obdobie 3 
rokov (2016-2018). Kontrolované vzorky  boli v objeme 50% z poskytnutých prostriedkov 
žiadateľom o dotácie. Niektoré nedostatky už boli odstránené v priebehu roka 2019.  Plánuje sa 
vypracovanie koncepcie rozvoja športu  mesta Komárno.  Plánované je pracovné stretnutie 
odborných útvarov MsÚ Komárno za účelom zváženia  vypracovania nového VZN o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mesta Komárno. 
 
Stanovisko úradu:  odporúča správu o výsledkoch kontroly NKÚ SR  v meste Komárno v roku 
2019  prijatých opatrení zobrať na vedomie  
 
Stanovisko komisie: Berie na vedomie   
 Hlasovanie: 6-0-0 
 
 
  
 
 
 

4. Správa o vyhodnotení Realizačného plánu za rok 2019 
 
TE-555/2020 
 
 
Ing. Bíró k materiálu uviedla, že v roku 2019 denné centrum seniorov bolo vymaľované a boli 
prevedené iné drobné úpravy na skvalitnenie prostredia. Bol zabezpečený denný rozvoz potravín  
sociálne odkázaným občanom. 
 
 
 
Stanovisko úradu: Navrhuje brať na vedomie správu o vyhodnotení 
Stanovisko komisie: Berie na vedomie 
 Hlasovanie: 6-0-0 
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5. Návrh na uznesenie k realizačnému plánu na rok 2019  
 
TE-556/2020 
 

Ing. Bíró uviedla, že v roku 2020  pokračuje spolupráca s agentúrou  na udržaní a rozšírení 
kapacity opatrovateľskej služby. Skvalitnenie činnosti denných centier seniorov. Žiadúca je 
rekonštrukcia Denného centra v Novej Stráži, kde mesto Komárno nie je jediným vlastníkom 
budovy.   
 
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko komisie: Odporúča schváliť návrh  na uznesenie 
 Hlasovanie: 6-0-0 
 
 
6.  Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno  
     na sociálne a zdravotné účely – ZO Slovenský zväz telesne postihnutých  
 
 
TE-557/2020 
 
Ing. Bíró uviedla, že  Slovenský zväz telesne postihnutých žiada finančnú  dotáciu z účelového 
fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely na týždenný rekondično 
rehabilitačný kúpeľný pobyt  pre  členov svojho zväzu.  Požadovaná výška príspevku z rozpočtu 
Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely je 800,- Eur. Rekondično rehabilitačný pobyt má 
prispieť pre telesne postihnutých občanov o zlepšenie zdravotného stavu. 
 
 
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie v sume 800,00 eur 
Stanovisko komisie: Odporúča schváliť návrh  na uznesenie 
 Hlasovanie: 6-0-0 
 
 
 
7. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno  
    na sociálne a zdravotné účely – ZO rodičov telesne postihnutých detí 
 
 
TE-558/2020 
 
Ing. Bíró uviedla, že rodičia telesne postihnutých detí žiadajú o finančnú  dotáciu z účelového 
fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely na týždenný rekondično 
rehabilitačný kúpeľný pobyt vo výške 800,- Eur.  
 
 
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie v sume 800,00 eur 
Stanovisko komisie: Odporúča schváliť návrh  na uznesenie 
 Hlasovanie: 6-0-0 
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8. Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok 
 
TE-568/2020 
 
 
Ing. Bíró k materiálu uviedla, že v materiáli uvedené pohľadávky vo výške 92 221,50 eur voči 
spoločnosti ALTERNATÍVA s.r.o. za služby s užívaním bytov za roky 2005 až 2009 a pohľadávky 
voči správcovi  - vyúčtovanie služieb za prenájom bytov vo výške 1 077,35 eur.  V účtovníctve je 
vytvorená opravná položka vo výške 92 221,50 eur. Priradenie pohľadávok nie je možné, nakoľko 
množstvo bytov bolo odpredaných.  Byty, ktoré sú vo vlastníctve mesta Komárno a ich správcom  
je ALTERNATÍVA s.r.o sú všetky vysporiadané. Preukázať existenciu pohľadávok nie je možné 
ani ich vymáhať, nakoľko sú premlčané. 
 
JUDr. Keszegh Margit žiada o doplnenie dôvodovej správy ak je možné zistiť dátum a dôvod 
vzniku uvedených pohľadávok. 
 
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko komisie: Odporúča doplniť návrh  na uznesenie – berie na vedomie  
 Hlasovanie: 6-0-0 
 
  
 
 
 
 
9. Návrh na odpísanie záväzkov 
 
 
TE-569/2020 
 
Ing. Bíró  uviedla, že v materiáli uvedený záväzok mesta Komárno vo výške 13 943,44 eur  voči  
spoločnosti ALTERNATÍVA s.r.o. sa dlhodobo nachádza v účtovníctve mesta.  Uvedené 
spoločnosť bola listom vyzvaná o zaslanie  stanoviska  k stavu pohľadávok a záväzkov voči 
mestu Komárno. Spoločnosť ALTERNATÍVA s.r.o. vo svojej odpovedi zo dňa 02.12.2019 uviedla, 
že pri inventarizácií svojich pohľadávok zistili nedoplatok Mesta Komárno len z vyúčtovania za rok 
2018 a to za byt na ulici Zváračská 10/11, Komárno v sume 192,41 eur. Uvedená pohľadávka 
bola zo strany mesta vysporiadaná v decembri 2019. Pričom iný záväzok voči mestu neeviduje. 
 
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko komisie: Odporúča schváliť návrh  na uznesenie 
 Hlasovanie: 6-0-0 
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10.  Pridelenie bytu RŠ  51/56 
 
 
TE-567/2020 
 
 
Pridelenie mestského nájomného bytu mimo schváleného zoznamu - s výnimkou 
 
Ing. Bíró k materiálu uviedla p. Rigó Attila sa dňa 29.04.2019 obrátil na mesto Komárno so 
žiadosťou o pridelenie  bytu. Býva v podnájme s dvojročnou  dcérou ( s ťažkým zdravotným 
postihnutím), ktorá mu bola zverená do osobnej starostlivosti Okresným súdom Komárno. 
O dcéru sa stará vzorne . Poberá rodičovský príspevok a prídavok na dieťa. 
Žiadosť je zaevidovaná pod kmeňovým číslom 54546/28693/RSB/2019. 
Navrhuje  sa prideliť 1 izbový byt na adrese Ul. roľníckej školy 51/56 v Komárne s výnimkou 
v zmysle  §  15 bod 2 VZN č. 6/2011 v znení VZN č 10/2015 o prenajímaní bytov vo vlastníctve 
Mesta Komárno. 
 
JUDr. Keszegh žiada o prešetrenie situácie v rodine – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – 
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Komárne. 
 
Doplniť návrh na uznesenie tým, že byt sa prideľuje s výnimkou. 
 
 
 
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie 
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie po prešetrení situácie rodiny 
Hlasovanie: 5-1-0 
 
 
11. Rôzne 
 
Riaditeľka ZpS Komárno PhDr. Mgr. Polgárová informovala členov komisie, že  Zariadenie pre 
seniorov  podalo žiadosť o dotáciu cez Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
a z Enviromentálneho fondu. 

 
 

12. Záver 
 
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.  
 
 
Komárno  22. januára 2020                             Zapísala: Katarína Vendelová – tajomník komisie 
 
 
                                                                  
Mgr. Batta György  -  predseda komisie 


