TE-927/2020

KOMISIA PRE OTÁZKY SOCIÁLNE, ZDRAVOTNÉ A BYTOVÉ
ZÁPISNICA
zo zasadnutia, konaného dňa 12. októbra 2020 v malej zasadačke MsÚ

Členovia:
Prítomní: Mgr. Batta György, Ing. Dubányová Katarína, Hajabácsová Mária, JUDr. Keszegh
Margit, PhDr. Lengyelová Adriana, MUDr. Marek Anton, PhDr. Mgr. Polgárová Hedviga
Neprítomní: ospravedlnene chýbali – Horecká Marta, Ing. Mgr. MBA Riečičiar Martin
MsÚ - PhDr. Ingrid Szabó – poverená vedením majetkovo – právneho odboru
Vendelová Katarína - tajomník komisie

1.

Otvorenie

Zasadnutie komisie o 14:00 hod. otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Batta György.
Po privítaní prítomných skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, nakoľko podľa prezenčnej
listiny je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, počet členov na zasadnutí je 6.
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: 6-0-0 (za – proti - zdržal sa)
Schválený program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Plnenie uznesení
Návrh na zmenu rozpočtu ZPS Komárno
Pridelenie bytu
Žiadosť o výmenu bytov
Rôzne
Záver

2. Plnenie uznesení
PhDr. Szabó - informovala členov, že uznesenia, ktoré komisia na predošlom zasadnutí
odporúčala MZ na schválenie, boli schválené Mestským zastupiteľstvom sú a sú splnené okrem
uznesenia č. 939/2020 – pridelenie bytu pre p. Lukovicsa a manželku.

► 14:06 prišiel člen komisie MUDr. Marek Anton
Počet členov na zasadnutí je 7.
3. Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Komárno – RO–Zariadenia pre
seniorov Komárno na rok 2020
TE-811/2020
PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová riaditeľka rozpočtovej organizácie Zariadenie pre Seniorov
Komárno predkladá návrh na zmenu programového rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenia
pre seniorov Komárno. Zmena programového rozpočtu sa týka zvýšenia výdavkovej časti
rozpočtu v dôsledku dosiahnutia vyšších príjmov:
Zvýšenie na strane príjmov k 30.09.2020 bolo v sume 8000 Eur. Časť zvýšených príjmov vznikla
z preposúdenia stupňa odkázanosti u 15 klientov v celkovej sume 1 056 eur. Zvyšné príjmy
v sume 6 944 eur Zariadenie pre seniorov Komárno prijalo najmä po uvoľnení zavedených
opatrení I. vlny pandémie v zmysle usmernenia MPSVR SR od 15. júna 2020, kedy zariadenie
začalo napĺňať kapacitu zariadenia nakoľko malo 9 neobsadených miest počas krízovej situácie.
Novoprijatí klienti sú zväčša v VI. stupni odkázanosti.

Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie
Hlasovanie: 6-0-1

4. TE-907/2020
Pridelenie bytu bežného štandardu
Meno žiadateľa: Roland Piroska
Narodený:
Trvalý pobyt: 945 01 Komárno
a/
b/
c/
d/
e/

dátum podania žiadosti
min. 3 roky pobyt resp. zamestnanie
v Komárne
žiadateľ nemá byť nájomcom bytu
žiadateľ nemá byť vlastníkom bytu,
RD, obytného domu
naliehavosť bytovej potreby

2019
áno
nie je
nie je
býva v podnájme

Počet spoločne posudzovaných osôb: 3 (žiadateľ, partnerka a syn)
Žiadateľ nemá voči mestu nedoplatky.
Kmeňové číslo žiadosti 59052/29898/RSB/2019
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: Odporúča schváliť návrh na uznesenie
Hlasovanie: 7-0-0
2

5. TE-908/2020
Žiadosť o výmenu bytov
1. Judita Harcsová
Trvalý pobyt: Ul. roľníckej školy ....
1 izbový, 1 osoba
2. Nikoleta Mészárosová
Trvalý pobyt: Ul. bisk. Királya ....., bytom Ul. gen Klapku
1 izbový, 1 osoba
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.
Ing. Dubányová uviedla, že nájomníčka nie je prihlásená k trvalému pobytu na adrese Ul. gen.
Klapku ........ – neprihlásila do prideleného bytu, nesplnila ohlasovaciu povinnosť. V žiadosti
uvádza 1 osobu pričom má dve maloleté deti, ktoré v žiadosti neuviedla.
Predseda komisie so súhlasom predkladateľa stiahol materiál z dnešného rokovania.
.
7. Rôzne
JUDr. Keszegh sa dotazovala kde sa môže odovzdávať šatstvo pre ľudí v núdzi, nakoľko
drevená budova kde sa doteraz odovzdávalo šatstvo bude zbúraná.
PhDr. Szabó uviedla, že momentálne nemá informácie o mieste pre zber šatstva
8. Záver
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
Komárno 14. októbra 2020

Zapísala: Katarína Vendelová – tajomník komisie
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