
                                                                                                           TE-1401/2022 

 
 

KOMISIA   PRE   OTÁZKY  SOCIÁLNE,  ZDRAVOTNÉ  A BYTOVÉ 

 

                                                                    ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia, konaného dňa 24. januára 2022 v malej zasadačke MsÚ 

 
 
Členovia:  
 
Prítomní:  Mgr. Batta  György,  Ing. Dubányová Katarína,  Hajabácsová Mária, PhDr. Mgr. 
Polgárová Hedviga, Ing. Mgr. MBA Riečičiar Martin, JUDr. Keszegh Margit, 
 
 
Neprítomní: ospravedlnene chýbali – Horecká Marta, PhDr. Lengyelová Adriana, MUDr. Marek 
Anton,  
 
 
  
MsÚ  - Mgr. Nagy Telkesi Mónika – vedúca majetkovo – právneho odboru  
 Mgr. János Bajkai – vedúci odboru školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu  
            Habenichtová Hajnalka - 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 - 1377/2022 Návrh na uznesenie k žiadosti o poskytnutie fin.dotácie z účelového fondu  
                                z rozpočtu Mesta Komárno na soc. a zdrav. účely – ZO rodičov tel..post. detí 
                         
4.   TE - 1378/2022 Návrh na uznesenie k žiadosti o poskytnutie fin.dotácie z účelového fondu  
                                z rozpočtu Mesta Komárno na soc. a zdrav. účely – ZO Slov.zväz. tel.post. 
  
5.   TE - 1380/2022 Koncepcia riešenia nájomných a užívateľských vzťahov v mestských 

nájomných bytoch v mestskej časti Veľký Harčáš 
6.  Rôzne  
7.  Záver    
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► 14:05  prišla člen komisie JUDr. Keszegh Margit,  
               Počet členov na zasadnutí je 6 
 
 
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.    
 
 
3. TE - 1377/2022 Návrh na uznesenie k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie 
z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na soc. a zdrav. účely – ZO rodičov telesne 
postihnutých detí 
 
Mgr. János Bajkai  predložil návrh na uznesenie k žiadosti o poskytnutie fin. dotácie z úč. fondu 
z rozpočtu Mesta Komárno na soc. a zdrav. účely pre ZO rodičov tel. postihnutých detí vo výške 
800,- Eur na rehabilitačno rekondičný kúpeľný pobyt v Trenčianskych Tepliciach. 
  
 

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

 
  
4.TE - 1378/2022 Návrh na uznesenie k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie 
z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na soc. a zdrav. účely – ZO Slovenský zväz 
telesne postihnutých  
 
Mgr. János Bajkai  predložil návrh na uznesenie k žiadosti o poskytnutie fin. dotácie z úč. fondu 
z rozpočtu Mesta Komárno na soc. a zdrav. účely pre ZO Slovenský zväz tel. postihnutých vo 
výške 800,- Eur na rehabilitačno rekondičný kúpeľný pobyt v Trenčianskych Tepliciach. 
 
 

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

 
 
5. TE – 1380/2022  Koncepcia riešenia nájomných a užívateľských vzťahov v mestských 
nájomných bytoch v mestskej časti Veľký Harčáš 
 
Mgr. Nagy Telkesi Mónika  predložila koncepciu riešenia nájomných a užívateľských vzťahov 
v mestských nájomných bytoch vo Veľkom Harčáši a prevencie neplatičstva v tejto mestskej časti. 
Člen komisie JUDr. Keszegh Margit privítala iniciatívu dať do poriadku nájomné vzťahy medzi 
obyvateľmi vo Veľkom Harčáši a mestom Komárno ako aj to že dlžníkov treba viesť k tomu, aby 
podpísali uznanie dlhu s ich overeným vlastnoručným podpisom. K iniciatíve pristúpila aj člen 
komisie Ing. Dubányová Katarína. 
Ing. Mgr. MBA Riečičiar Martin navrhol zvážiť spísanie notárskej zápisnice s dlžníkmi na 
zabezpečenie ich dlhov.  
Mgr. Mónika Nagy Telkesi uviedla, že v týchto prípadoch spísanie notárskej zápisnice 
nedoporučuje, nakoľko tieto osoby nemajú majetok a nie sú schopní uhradiť ani výdavky spojené 
s vyhotovením notárskej zápisnice.  
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Stanovisko úradu:  navrhuje schváliť návrh na uznesenie  
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie  
Hlasovanie: 5-0-1 

 
 

6.  Rôzne  

7.  Záver 

 
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.  
 
 
Komárno  25. januára 2022                     Zapísala: Hajnalka Habenichtová – tajomník komisie 
 
 
Mgr. Batta György  -  predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                  


