TE-1643/2022

KOMISIA PRE OTÁZKY SOCIÁLNE, ZDRAVOTNÉ A BYTOVÉ
ZÁPISNICA
zo zasadnutia, konaného dňa 13. septembra 2022
Členovia:
Prítomní: MUDr. Marek Anton , Hajabácsová Mária, JUDr. Keszegh Margit, PhDr. Lengyelová
Adriana, PhDr. Mgr. Polgárová Hedviga, Ing. Mgr. MBA Riečičiar Martin,
Ing. Dubányová Katarína
Neprítomná: ospravedlnene chýbala – Horecká Marta,
MsÚ - Mgr. Nagy Telkesi Mónika – vedúca majetkovo – právneho odboru
Mgr. Muszela Judit - referent
Habenichtová Hajnalka - tajomník komisie
Miesto konania: miestnosť vedľa sobášnej sieni a sobášna sieň počas verejného losovania

1.

Otvorenie

Zasadnutie komisie o 14:15 hod. otvoril a viedol podpredseda komisie MUDr. Marek Anton (z
dôvodu, že predseda komisie sa vzdal mandátu poslanca MZ).
Po privítaní prítomných skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, nakoľko podľa prezenčnej
listiny je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, počet členov na zasadnutí je 7.
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: 7-0-0 (za – proti - zdržal sa)
Schválený program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Plnenie uznesení
TE – 1597/2022 Návrh na zmenu rozpočtu-ZpS Komárno na rok 2022
TE – 1617/2022 Hodnotenie výsledku hospodárenia ZpS k 30.6.2022
TE – 1590/2022 Zmena programového rozpočtu Mesta Komárno na r. 2022
TE – 1607/2022 Pridelenie mestských nájomných bytov 14 b.j. v NS
Verejné losovanie mestských nájomných bytov v NS – Sobášna miestnosť
TE – 1598/2022 Návrh na zmenu Programového rozpočtu na r. 2022 vyúčtovanie
za nájom nájomných bytov
9. TE – 1591/2022 Pridelenie bytu gen. Klapku 12/17 – Csontos Péter a Csontos Réka
10. TE – 1593/2022 Pridelenie bytu ul. Slobody ½ - Hadina Tibor, Balázsová Erika
11. TE – 1594/2022 Pridelenie bytu ul. Slobody 9/16 – Boldoghyová Zlatica

12. TE – 1595/2022 Pridelenie bytu ul. Roľníckej školy 49/12-Magyarics Július
13. TE – 1596/2022 Pridelenie bytu ul. Roľníckej školy 51/64 - Valovics Ján
14. TE – 1599/2022 Pridelenie bytu ul. Roľníckej školy 51/62 – Stojková Alexandra
15. TE – 1600/2022 Žiadosť o vzájomnú výmenu bytov ul. Roľníckej školy
49/18 Lukůvka, Lukůvková
49/43 Herdics, Némethová
16. Rôzne
17. Záver
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-1597/2022 Návrh na zmenu rozpočtu - ZpS Komárno na rok 2022
PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová riaditeľka rozpočtovej organizácie Zariadenia pre Seniorov
Komárno predložila žiadosť o schválenie zmeny Programového rozpočtu ZpS na rok 2022,
schváleného Mestským zastupiteľstvom Komárno dňa 16.12.2021 Uznesenie č. 1503/2021.
Zmena programového rozpočtu zariadenia pre seniorov Komárno sa týka zvýšenia výdavkov pri
dosiahnutí vyšších príjmov. Celkové navýšenie rozpočtu ZpS Komárno na príjmovej časti
predstavuje sumu 55 417,25 Eura a na výdavkovej časti rozpočtu predstavuje sumu: 55 417,25
eur.
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie
Hlasovanie: 7-0-0
4. TE – 1617/2022 Hodnotenie výsledku hospodárenia ZpS k 30.6.2022
PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová riaditeľka rozpočtovej organizácie Zariadenia pre Seniorov
Komárno predložila hodnotiacu správu Zariadenia seniorov Komárno k 30.06.2022.
Zariadenie pre seniorov Komárno hospodári v roku 2022 na základe schváleného rozpočtu
mestským zastupiteľstvom zo dňa 17.12.2021 Uznesenie č. 1503/2021. Rozpočet na rok 2022 bol
schválený ako vyrovnaný na strane príjmov vo výške 1 713 232 eur a na strane výdavkov vo
výške 1 713 232 eur.
K 30.06.2022 celkové príjmy zariadenia predstavujú sumu 924 107,89 Eur a celkové výdavky boli
na úrovni 728 942,66 Eur.
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie
Hlasovanie: 7-0-0
* o 14:34 hod odišla PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová – počet členov na zasadnutí je : 6
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5. TE – 1590/2022 Zmena programového rozpočtu Mesta Komárno na r. 2022
PhDr. Adriana Konczová – vedúca oddelenia sociálnych vecí predložila návrh na uznesenie
k programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2022 – zvýšenie bežných výdavkov na pokrytie
mzdových a ostatných nákladov vo výške 8 300.- Eur.
Mesto Komárno v zmysle Zmluvy o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a mestom
Komárno plynule pokračuje v Národnom projekte Terénna sociálna práca a terénna práca
v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s dvoma terénnymi soc.
pracovníčkami a jednou terénnou pracovníčkou do 31.10.2022.
Úrad vlády SR predĺžil trvanie projektu na obdobie od 01.11.2022 do 31.03.2023 a na pokrytie
mzdových a ostatných nákladov potrebujú zvýšiť bežné výdavky, položka 7.5.1 Terénna sociálna
práca o sumu 8 300,- Eur.
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie
Hlasovanie: 6-0-0
6. TE – 1607/2022 Pridelenie mestských nájomných bytov 14 b.j. v NS
Podpredseda komisie MUDr. Marek Anton – oboznámil členov komisií s doručenými žiadosťami
na prenájom mestských bytov v Novej Stráži, na základe ktorých bolo skonštatované, že Referát
nájomných bytov obdržal celkovo 22 žiadostí, z toho 3 žiadosti prišli na garsónku, 11 žiadostí na
dvojizbové byty a 8 žiadostí na trojizbové byty.
Žiadosti mali byť podané na osobitnom tlačive „Žiadosť o prenájom mestského bytu v Novej Stráži
– dotazník“ (príloha č. 13) do 15.08.2022 Bolo povinné označiť typ bytu (garsónka, dvojizbový,
trojizbový) o ktorý má záujem.
Žiadatelia museli spĺňať nasledovné podmienky:
a) žiadateľom je fyzická osoba mladšia ako 40 rokov alebo mladá rodina; pričom za mladú
rodinu sa považuje rodina, v ktorej aspoň jeden zo žiadateľov ku dňu podpísania nájomnej
zmluvy je mladší ako 40 rokov
b) mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, tj.
mesačný príjem domácnosti neprevyšuje trojnásobok životného minima a nie je nižší ako
dvojnásobok životného minima.
c) mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, t.j.
mesačný príjem domácnosti neprevyšuje päťnásobok životného minima a nie je nižší ako
dvojnásobok životného minima, ak
1. členom domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
2. ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom
3. aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, sociálne
a ďalšie služby vo verejnom záujme, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov mesta
d) mesačný príjem žiadateľa, ktorý žije v byte sám neprevyšuje štvornásobok životného
minima,
e) žiadateľ musí preukázať, že nepretržite tri roky pred podaním žiadosti mal trvalý alebo
prechodný pobyt v meste, alebo býval v meste v podnájme alebo pracuje/pracoval v meste
alebo je samostatne zárobkovo činnou osobou s miestom podnikania v meste,
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f) žiadateľ ani manžel/manželka, druh/družka nie je nájomcom ani spoločným nájomcom
mestského bytu,
g) žiadateľ ani manžel/manželka, druh/družka nie je vlastníkom, ani spoluvlastníkom dvoja viacizbového bytu alebo rodinného domu v podiele rovnajúcom sa alebo väčšom ako ½
vrátane a ani on ani manžel/manželka nebol vlastníkom ani spoluvlastníkom dvoja viacizbového bytu alebo rodinného domu v podiele rovnajúcom sa alebo väčšom ako ½
vrátane v období 3 rokov pred podaním žiadosti,
h) žiadateľ ani osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti nemajú voči mestu žiadne
záväzky po lehote splatnosti,
i) žiadateľ nemal podanú žiadosť o mestský byt a neodmietol ponuku na uzatvorenie nájomnej
zmluvy konkrétneho mestského bytu v období 3 rokov pred podaním žiadosti,
j) žiadateľ je povinný preukázať schopnosť platiť nájomné a služby spojené s užívaním bytu
formou potvrdenia o príjme všetkých spoločne posudzovaných osôb.
Z podaných žiadostí u 11 žiadateľov neboli splnené vyššie označené kritériá na pridelenie
mestských nájomných bytov.
Podpredseda komisie oboznámil členov aj s tým, že v zmysle Dodatku č. 1 k Zásadám
o podmienkach prideľovania nájomných bytov a nájme bytov vo vlastníctva mesta Komárno
o prvom pridelení bytov rozhoduje mestské zastupiteľstvo na základe návrhu komisie. Komisia
pripraví návrh na pridelenie bytov na základe verejného losovania z doručených žiadostí, ktoré
splnia podmienky podľa Zásad. Osobitne sa má losovať garsónka, dvojizbové byty a trojizbové
byty.
Podpredseda navrhol postup losovania nasledovne:
Komisia bude hlasovať osobitne o každej žiadosti, či spĺňa predpísané podmienky a či sa
zaraďuje do losovania. Na základe toho sa pripraví zoznam žiadateľov, ktorí budú zaradení do
losovania – zvlášť pre garsónku, 2-izbové byty, 3-izbové byty. Žiadatelia budú uvedení v zozname
podľa abecedy.
Losovať bude podpredseda.
Losovanie sa uskutoční o 15.30 hod. za prítomnosti verejnosti v sobášnej sieni.
Najprv sa losuje garsónka. V bytovom dome existuje iba 1 garsónka. Do sklenenej misky sa
vložia mená žiadateľov o garsónku, ktorí boli komisiou zaradení do losovania. Bude pripravená
obálka s označením Garsónka. Vylosované meno sa založí do obálky. V prípade, že iba 1
žiadateľ bude spĺňať podmienky o 1 garsónku, komisia môže zvážiť prijatie návrhu na uznesenie
na pridelenie garsónky bez losovania.
Potom sa vylosujú dvojizbové byty. Do sklenenej misky sa vložia čísla všetkých dvojizbových
bytov. Budú pripravené obálky s menami žiadateľov, ktorí boli zaradení komisiou do losovania – 1
obálka zvlášť pre každého žiadateľa. Pre každého žiadateľa o dvojizbový byt, ktorý bol zaradený
komisiou do losovania sa vylosuje byt. Vylosované číslo bytu sa založí do obálky s menom
žiadateľa pre ktorého bol byt vylosovaný.
Potom sa vylosujú trojizbové byty. Do sklenenej misky sa vložia čísla všetkých trojizbových bytov.
Budú pripravené obálky s menami žiadateľov, ktorí boli zaradení komisiou do losovania – 1
obálka zvlášť pre každého žiadateľa. Pre každého žiadateľa o trojizbový byt, ktorý bol zaradený
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komisiou do losovania sa vylosuje byt. Vylosované číslo bytu sa založí do obálky s menom
žiadateľa pre ktorého bol byt vylosovaný.
Ing. Katarína Dubányová navrhla, aby na verejnom losovaní každý člen komisie losoval postupne
podľa abecedného poradia. Tento návrh nebol prijatý.
Hlasovanie: 3-3-0
Ostatní členovia navrhli – aby losovala iba jedna osoba - podpredseda komisie MUDr. Marek
Anton. Súhlasili s postupom hlasovania ako to navrhol podpredseda.
Hlasovanie: 4-0-2
Členovia komisie hlasovali aj o tom, aby verejné losovanie viedla JUDr. Margit Keszegh.
Hlasovanie: 6-0-0

Členovia komisie pristúpili k hlasovaniu o každej žiadosti, ktorá splnila predpísané
podmienky osobitne. V zmysle toho do losovania postupuje 11 žiadosti:
Meno žiadateľa
Habarová Lucia

Typ bytu
garsónka

Fehér Erik

2-izbový

Panyi Gergő

2-izbový

Téglásová Silvia

2-izbový

Zsidek Pavol

2-izbový

Csehová Eva

3-izbový

Dohnanec Peter

3-izbový

Fodor Csaba

3-izbový

Keresztesová Alexandra

3-izbový

Patócsová Karolína

3-izbový

Šebők Fülöp Viktória

3-izbový

Spĺňa
a postupuje
losovania
Spĺňa
a postupuje
losovania
Spĺňa
a postupuje
losovania
Spĺňa
a postupuje
losovania
Spĺňa
a postupuje
losovania
Spĺňa
a postupuje
losovania
Spĺňa
a postupuje
losovania
Spĺňa
a postupuje
losovania
Spĺňa
a postupuje
losovania
Spĺňa
a postupuje
losovania
Spĺňa
a postupuje
losovania

podmienky
do

Pomer hlasovania
4–0–2

podmienky
do

4–0–2

podmienky
do

4–0–2

podmienky
do

4–0–2

podmienky
do

4–0–2

podmienky
do

4–0–2

podmienky
do

4–0–2

podmienky
do

4–0–2

podmienky
do

4–0–2

podmienky
do

4–0–2

podmienky
do

4–0–2
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Členovia komisie hlasovali o tom, že garsónka sa nebude losovať, nakoľko v bytovom dome
existuje iba 1 garsónka a iba u jednej žiadosti na garsónku boli splnené všetky kritériá. Členovia
komisie navrhujú schváliť uznesenie o pridelení garsónky pre žiadateľku: Mgr. Lucia Habarová.
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie
Hlasovanie: 4-0-2
Ing. Katarína Dubányová navrhla, aby u všetkých žiadateľov bol doplnený namiesto mesačný
priemerný príjem ich čistý priemerný mesačný príjem, dátum ich narodenia a ich pracovný
pomer.
Hlasovanie: 4-0-2

7. Zasadnutie komisie sa prerušuje o 15:18 hod., nasleduje Verejné losovanie mestských
nájomných bytov v NS v Sobášnej miestnosti – o 15.30 hod.
Verejnosť privítala JUDr. Margit Keszegh. Predstavila prítomným členov komisie a prítomných
zamestnancov úradu. Oboznámila prítomných s tým, že do stanoveného termínu bolo podaných
celkom 22 žiadostí, z ktorých 11 splnili predpísané podmienky a boli zaradení do losovania.
Najprv boli vylosované 2-izbové byty. Do sklenenej misky JUDr. Margit Keszegh pred prítomnými
vložila čísla všetkých dvojizbových bytov. Boli pripravené obálky s menami žiadateľov podľa
abecedy, ktorí boli zaradení komisiou do losovania – 1 obálka zvlášť pre každého žiadateľa. Pre
každého žiadateľa o dvojizbový byt, ktorý bol zaradený komisiou do losovania MUDr. Anton
Marek, podpredseda komisie vylosoval z misky číslo bytu. Vylosované číslo bytu Mgr. Mónika
Nagy Telkesi založila do obálky s menom žiadateľa pre ktorého bol byt vylosovaný.
Výsledok verejného losovania:
- Fehér Erik - Byt č. 14 na 1. poschodí,
- Panyi Gergő - Byt č. 12 na 1. poschodí,
- Téglásová Silvia - Byt č. 9 na 1. poschodí,
- Zsidek Pavol - Byt č.4 na prízemí.
Potom boli vylosované 3-izbové byty. Do sklenenej misky JUDr. Margit Keszegh pred prítomnými
vložila čísla všetkých trojizbových bytov. Boli pripravené obálky s menami žiadateľov, ktorí boli
zaradení komisiou do losovania – 1 obálka zvlášť pre každého žiadateľa. Pre každého žiadateľa
o trojizbový byt, ktorý bol zaradený komisiou do losovania MUDr. Anton Marek, podpredseda
komisie vylosoval z misky číslo bytu. Vylosované číslo bytu Mgr. Mónika Nagy Telkesi založila do
obálky s menom žiadateľa pre ktorého bol byt vylosovaný.
Výsledok verejného losovania:
- Csehová Eva - Byt č. 3 na prízemí,
- Dohnanec Peter - Byt č. 2 na prízemí,
- Fodor Csaba - Byt č. 8 na 1. poschodí,
- Keresztesová Alexandra - Byt č.5 na prízemí,
- Patócsová Karolína - Byt č. 10 na 1. poschodí,
- Šebők Fülöp Viktória - Byt č. 11 na 1. poschodí.
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JUDr. Margit Keszegh oboznámila prítomných s tým, že pre 1 garsónku byt č. 7 na prízemí iba 1
žiadateľka splnila predpísané podmienky, Mgr. Lucia Habarová. Z tohto dôvodu pre garsónku sa
neuskutočnilo losovanie. Komisia schválila návrh na uznesenie bez losovania.
JUDr. Margit Keszegh ďalej oboznámila prítomných s tým, že na základe výsledkov losovania
budú pripravené návrhy na uznesenie a o samotnom pridelení bytov bude rozhodovať mestské
zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 29.09.2022. Predpokladaný termín odovzdania bytov je
november 2022.
V bytovom dome zostali prázdne 2 dvojizbové byty (byt č. 1 a byt č. 6), a 1 trojizbový byt (byt
č. 13). Mestské zastupiteľstvo na svojom ďalšom zasadnutí rozhodne o ďalšom postupe.
JUDr. Margit Keszegh poďakovala verejnosti za účasť a ukončila verejné losovanie.

Pokračuje sa zasadnutie komisie o 15.55 hod. v miestnosti vedľa sobášnej sieni už bez
účasti verejnosti.
Členovia komisie navrhli, aby bol vypísaný nový termín na podanie žiadosti na 3 prázdne
byty a to do 15. novembra 2022 s tými istými podmienkami. Ďalej navrhli, aby každý žiadateľ,
ktorý nebol zaradený do losovania z dôvodu nesplnenia požadovaných kritérií na prenájom
mestských nájomných bytov v Novej Stráži bol písomne vyrozumený o tejto skutočnosti.
Hlasovanie: 6-0-0
Na základe výsledkov verejného losovania členovia komisie hlasovali o pridelení mestských
nájomných bytov v Novej Stráži – u každého žiadateľa osobitne.
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrhy na uznesenie
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrhy na uznesenie
Hlasovanie: 4-0-2

8. TE – 1598/2022 Návrh na zmenu Programového rozpočtu na r. 2022 vyúčtovanie
za nájom nájomných bytov
Mgr. Nagy Telkesi Mónika predložila návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na
rok 2022, povolené prekročenie bežných príjmov a povolené prekročenie bežných výdavkov
nasledovne: zvýšenie bežných príjmov, položka 292 027 Vyúčtovanie za nájom mestských bytov
o sumu 17 118,00 eur, zvýšenie bežných výdavkov, program 9.1. odd. 6 položka 637018 Vrátenie
príjmov z minulých rokov o sumu 13 764,00 eur, zvýšenie bežných výdavkov, program 9.1 odd. 6
položka 635 006 Údržba budov o sumu 3 354,00 eur.
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie
Hlasovanie: 6-0-0
9. TE – 1591/2022 Pridelenie bytu gen. Klapku 12/17 – Csontos Péter a Csontos Réka
Pridelenie bytu bežného štandardu

Mená žiadateľov: Péter Csontos a jeho manž. Réka Csontos rod.
Kovács
Narodení:
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Trvalý pobyt: Komárno
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

2021
áno
nie je
nie je
bývajú v podnájme

Počet spoločne posudzovaných osôb: 3 (2 žiadatelia+1 dieťa)
Žiadatelia nemajú voči mestu nedoplatky.
Kmeňové číslo žiadosti 3726/1814/RSB/2021
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: Odporúča schváliť návrh na uznesenie
Hlasovanie: 6-0-0
10. TE – 1593/2022 Pridelenie bytu ul. Slobody 1/2 - Hadina Tibor, Balázsová Erika
Pridelenie bytu bežného štandardu

Mená žiadateľov: Tibor Hadina a Erika Balázsová
Narodení:
Trvalý pobyt: 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

2022
áno
nie je
nie je
bývajú v podnájme

Počet spoločne posudzovaných osôb: 2 žiadatelia
Žiadatelia nemajú voči mestu nedoplatky.
Kmeňové číslo žiadosti 12045/3970/RNB/2022
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: Odporúča schváliť návrh na uznesenie
Hlasovanie: 4-0-2
11. TE – 1594/2022 Pridelenie bytu ul. Slobody 9/16 – Boldoghyová Zlatica
Pridelenie bytu bežného štandardu

Meno žiadateľa: Zlatica Boldoghyová rod. Boldoghyová
Narodená:
Trvalý pobyt: Komárno

a/
b/

dátum podania žiadosti
min. 3 roky pobyt resp. zamestnanie
v Komárne

2020
áno
8

c/
d/
e/

žiadateľ nemá byť nájomcom bytu
žiadateľ nemá byť vlastníkom bytu, RD,
obytného domu
naliehavosť bytovej potreby

nie je
nie je
býva v podnájme

Počet spoločne posudzovaných osôb: 1 žiadateľka + 1 dieťa
Žiadateľka nemá voči mestu nedoplatky.
Kmeňové číslo žiadosti 68630/30278/RSB/2020
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: Odporúča schváliť návrh na uznesenie
Hlasovanie: 6-0-0
12. TE – 1595/2022 Pridelenie bytu ul. Roľníckej školy 49/12-Magyarics Július
Pridelenie bytu bežného štandardu

Meno žiadateľa: Július Magyarics
Narodený:
Trvalý pobyt: 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

2021
áno
nie je
nie je
býva v podnájme

Počet spoločne posudzovaných osôb: 1 žiadateľ
Žiadateľ nemá voči mestu nedoplatky.
Kmeňové číslo žiadosti 49605/26366/RSB/2021
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: Odporúča schváliť návrh na uznesenie
Hlasovanie: 6-0-0
13. TE – 1596/2022 Pridelenie bytu ul. Roľníckej školy 51/64 - Valovics Ján
Pridelenie bytu bežného štandardu

Meno žiadateľa: Ján Valovics
Narodený:
Trvalý pobyt: 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

2021
áno
nie je
nie je
býva v podnájme

Počet spoločne posudzovaných osôb: 1 žiadateľ
Žiadateľ nemá voči mestu nedoplatky.
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Kmeňové číslo žiadosti 50982/26803/RSB/2021
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: Odporúča schváliť návrh na uznesenie
Hlasovanie: 6-0-0
14. TE – 1599/2022 Pridelenie bytu ul. Roľníckej školy 51/62 – Stojková Alexandra
Pridelenie bytu bežného štandardu

Meno žiadateľa: Alexandra Stojková r.Rafaelová
Narodená:
Trvalý pobyt: 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

2021
áno
nie je
nie je
býva v podnájme

Počet spoločne posudzovaných osôb: 1 žiadateľka
Žiadateľka nemá voči mestu nedoplatky.
Kmeňové číslo žiadosti 59752/29870/RSB/2021
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: Odporúča schváliť návrh na uznesenie
Hlasovanie: 6-0-0
15. TE – 1600/2022 Žiadosť o vzájomnú výmenu bytov ul. Roľníckej školy
49/18 Lukůvka, Lukůvková
49/43 Herdics, Némethová
Žiadosť o vzájomnú výmenu
1. Armanio Lukůvka,
Trvalý pobyt: Komárno
a jeho manželka:
Rosalinda Lukůvková r.Rafaelová,
Trvalý pobyt: Komárno
1 izbový,
2. Karol Herdics,
Trvalý pobyt: Komárno
a
Andrea Némethová r.Némethová,
Trvalý pobyt: Komárno
2 izbový,
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.
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť vzájomnú výmenu nasledovne – pre Armanio Lukůvka (nar......)
a jeho manž. Rosalindu Lukůvkovú r.Rafaelovú (nar......) 2 izbový byt na adrese ....... v Komárne a pre
Karola Herdicsa (nar. ....) a Andreu Némethovú r.Némethovú (nar. .....) 1 izbový byt na adrese v Komárne
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v zmysle § 10 Zásad o podmienkach prideľovania nájomných bytov a nájme bytov vo vlastníctve mesta
Komárno.
Stanovisko komisie:
Hlasovanie: 6-0-0

16. Rôzne
17. Záver
Podpredseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
Komárno 19. septembra 2022

Zapísala: Hajnalka Habenichtová – tajomník komisie

MUDr. Marek Anton - podpredseda komisie
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