
                                                                                                           TE-1185/2021 

 
 

KOMISIA   PRE   OTÁZKY  SOCIÁLNE,  ZDRAVOTNÉ  A BYTOVÉ 

 

                                                                    ZÁPISNICA 

 
zo zasadnutia, konaného dňa 14. júna 2021 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, Ing. Mgr. 
MBA Riečičiar Martin 
 
Neprítomní: ospravedlnene chýbala – Horecká Marta 
  
MsÚ  - Mgr. Nagy Telkesi Mónika – poverená vedúca majetkovo – právneho odboru  
 PhDr. Konczová Adriana – vedúca oddelenia sociálnych vecí   

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 5.  
 
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.   TE - 1184/2021 Informatívna správa vo veci riešenia problémového 
                                správania detí a mládeže 
4.   TE - 1170/2021 Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok 
5.   TE - 1172/2021  Pridelenie bytu – Ul. roľníckej školy 49/33 
6.   TE - 1173/2021  Pridelenie bytu - Ul. gen. Klapku 12/21   
7.   TE - 1174/2021  Pridelenie bytu  –  Ul. slobody 3/16   
8.   TE - 1175/2021  Pridelenie bytu –  Veľký Harčáš 61/20  
9.    Rôzne 
10.  Záver 
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2. Plnenie uznesení 
 
Mgr. Nagy Telkesi - informovala členov, že uznesenia, ktoré komisia na predošlom zasadnutí 
odporúčala MZ na schválenie, boli schválené Mestským zastupiteľstvom a sú splnené. Uznesenie 
č. 1251/2021 – pridelenie bytu pre p. Cséplő bude zrušené, nakoľko žiadateľ neprejavili záujem 
o pridelený byt.    
 
 
 
3. TE - 1184/2021 Informatívna správa vo veci riešenia problémového správania detí 
a mládeže 

  PhDr. Konczová Adriana predkladala informatívnu správu, ktorá bola vypracovaná z dôvodu 
výskytu problému šikany  v meste. Uviedla plánované nástroje a preventívnu aktivitu. Signalizácia 
potreby pomoci bude k dispozícii od septembra 2021 pre žiakov 2. stupňa ZŠ. 

► 14:04  prišili členovia  komisie JUDr. Keszegh Margit, MUDr. Marek Anton,  
          PhDr. Lengyelová Adriana, 
       Počet členov na zasadnutí je 8. 
 
 
Stanovisko úradu:  navrhuje schváliť návrh na uznesenie  
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
Hlasovanie: 8-0-0 
 
  

4. TE - 1170/2021 Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok 
 

Mgr. Nagy Telkesi predložila návrh na vyradenie nevymožiteľnej pohľadávky vo výške 
7 805,80 eur 

 
 
Stanovisko úradu:  navrhuje schváliť návrh na uznesenie  
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie po doplnení vykonaných právnych 
krokov za účelom vymoženia pohľadávky  
Hlasovanie: 8-0-0 
 
 
 
 
Pridelenie bytov bežného štandardu 
Odbor predložil zoznam voľných bytov bežného štandardu, o konkrétnych bytoch sa rozhodlo na 
základe zoznamu žiadateľov o prenájom bytu, naliehavosti bytovej potreby žiadateľa na byt, stav 
rodiny a sociálnych pomerov uchádzača. 
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5. TE - 1172/2021  Pridelenie bytu – Ul. roľníckej školy 49/33 
 

Meno žiadateľa: Juraj Rafael       
   Narodený:  
   Trvalý pobyt: 945 01 Komárno 
 

     a/     dátum podania žiadosti 2019 
     b/ min. 3 roky pobyt resp. zamestnanie 

v Komárne 
 áno  

     c/ žiadateľ nemá byť nájomcom bytu  nie je 
     d/ žiadateľ nemá byť vlastníkom bytu, 

RD, obytného domu 
nie je 

     e/ naliehavosť bytovej potreby býva u matky 
 

         Počet spoločne posudzovaných osôb:  5 (žiadateľ, syn s rodinou) 
         Žiadateľ nemá voči mestu nedoplatky.  
         Kmeňové číslo žiadosti 54544/28691/RSB/2019      
 
Stanovisko úradu:  navrhuje schváliť návrh na uznesenie  
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
Hlasovanie: 8-0-0 

 

6. TE - 1173/2021  Pridelenie bytu - Ul. gen. Klapku 12/21   
 

Meno žiadateľa: Mária Szaszáková 
   Narodený:  
   Trvalý pobyt:  945 01 Komárno 
 

     a/     dátum podania žiadosti 2020 
     b/ min. 3 roky pobyt resp. zamestnanie 

v Komárne 
 áno  

     c/ žiadateľ nemá byť nájomcom bytu  nie je 
     d/ žiadateľ nemá byť vlastníkom bytu, 

RD, obytného domu 
nie je 

     e/ naliehavosť bytovej potreby býva v podnájme 
 

       Počet spoločne posudzovaných osôb:  2 (žiadateľka a partner) 
       Žiadateľ  nemá voči mestu nedoplatky.  
       Kmeňové číslo žiadosti 5868/2173/RSB/2020      
 
 

Stanovisko úradu:  navrhuje schváliť návrh na uznesenie  
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
Hlasovanie: 8-0-0 
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7. TE - 1174/2021  Pridelenie bytu  –  Ul. slobody 3/16   
 

Meno žiadateľa: Albert Bálint 
   Narodený:  
   Trvalý pobyt:  945 01 Komárno 
 

     a/     dátum podania žiadosti 2019 
     b/ min. 3 roky pobyt resp. zamestnanie 

v Komárne 
 áno  

     c/ žiadateľ nemá byť nájomcom bytu  nie je 
     d/ žiadateľ nemá byť vlastníkom bytu, 

RD, obytného domu 
nie je 

     e/ naliehavosť bytovej potreby býva v podnájme 
 
 

       Počet spoločne posudzovaných osôb:  1 (žiadateľ) 
       Žiadateľ  nemá voči mestu nedoplatky.  
       Kmeňové číslo žiadosti 71766/31924/RSB/2019 
 
 
Stanovisko úradu:  navrhuje schváliť návrh na uznesenie  
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
Hlasovanie: 7-0-1 
 

8. TE - 1175/2021  Pridelenie bytu –  Veľký Harčáš 61/20 
 

  Pridelenie bytu nižšieho nižšieho štandardu 
 

Meno žiadateľa: Adrián Lakatos       
   Narodený:  
   Trvalý pobyt: 945 01 Komárno 
 

     a/     dátum podania žiadosti 2020 
 

     b/ min. 3 roky pobyt resp. zamestnanie 
v Komárne 

 áno  

     c/ žiadateľ nemá byť nájomcom bytu  nie je 
     d/ žiadateľ nemá byť vlastníkom bytu, 

RD, obytného domu 
nie je 

     e/ naliehavosť bytovej potreby býva v podnájme 
 
 

       Počet spoločne posudzovaných osôb:  2 (žiadateľ a otec) 
       Žiadateľ nemá voči mestu nedoplatky.  
       Kmeňové číslo žiadosti 31912/13454/RSB/2020   
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Mgr. Nagy Telkesi  uviedla, že žiadateľ opatruje otca a ich spoločný príjem prevyšuje 1,2 násobok 
životného minima (majú nárok na byt bežného štandardu) a z toho dôvodu je navrhovaná 
výnimka,  nakoľko naliehavo potrebujú bývanie a prijmú aj byt nižšieho štandardu. 
 
Stanovisko úradu:  navrhuje udeliť výnimku a schváliť návrh na uznesenie v zmysle § 15 bod 2 
VZN č. 6/2011 v znení VZN č. 10/2015 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Komárno 
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie 
Hlasovanie: 7-1-0 
 
 
 
. 
 

9.  Rôzne – Príprava VZN o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta 
 

Mgr. Nagy Telkesi požiadala členov komisie aby svoje návrhy zaslali mailom. 
 

 Navrhlo sa vytvorenie pracovnej skupiny na vypracovanie VZN v zložení : Mgr. Nagy Telkesi 
             Mgr. Muszela 
             Vendelová 
             Mgr. Batta 
             JUDr. Keszegh 
             Ing. Dubányová 
             Ing.Mgr. MBA Riečičiar 
            JUDr. Bende 
              
 

10. Záver 

 
 
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.  
 
 
Komárno  15. júna 2021                          Zapísala: Katarína Vendelová – tajomník komisie 
 
 
Mgr. Batta György  -  predseda komisie 

                                                                  


