TE-779/2020

KOMISIA PRE OTÁZKY SOCIÁLNE, ZDRAVOTNÉ A BYTOVÉ
ZÁPISNICA
zo zasadnutia, konaného dňa 08. júna 2020 v malej zasadačke MsÚ

Členovia:
Prítomní: Mgr. Batta György, Ing. Dubányová Katarína, Hajabácsová Mária, PhDr. Lengyelová
Adriana, MUDr. Marek Anton, PhDr. Mgr. Polgárová Hedviga, Ing. Mgr. MBA Riečičiar Martin
Neprítomní: ospravedlnene chýbala - Horecká Marta, JUDr. Keszegh Margit
MsÚ - Ing. Bíró Adrianna - vedúca SaSO
Vendelová Katarína - tajomník komisie
JUDr. Varga Tamás - viceprimátor
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 6.
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 6-0-0 (za – proti - zdržal sa)
Schválený program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Plnenie uznesení
Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2019 rozpočtovej organizácie ZPS Komárno
Návrh na zmenu rozpočtu ZPS Komárno
Žiadosti a návrhy v bytových veciach
Rôzne
Záver

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 resp. v štádiu riešenia.
Bolo požiadané zrušenie uznesenia č.758/2020 - pridelenie bytu pre Kitti Harmanovskú z dôvodu
odmietnutia prevzatia prideleného bytu.

► 14:05 prišiel člen komisie MUDr. Marek Anton
Počet členov na zasadnutí je 7.

3. Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2019 rozpočtovej organizácie ZPS Komárno
TE-742/2020
PhDr. Mgr. Polgárová riaditeľka ZPS Komárno predkladala hodnotenie výsledku hospodárenia za
rok 2019 rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno. Rozpočet Zariadenia pre
seniorov Komárno na rok 2019 bol schválený uznesením MZ č. 109/2019.
Výsledok hospodárenia, ktorý predstavuje rozdiel medzi výnosmi a nákladmi za rok 2019 bolo vo
výške + 8.029,09 eur.
Stav vlastného imania k 31.12.2019 bol vo výške -27 062,47 eur. Dôvodom záporného vlastného
imania sú vyššie záväzky organizácie ako je jej majetok.
V roku 2019 sa uskutočnila oprava účtovania nákladov za rok 2018 v celkovej výške 16.874,94
eur, čo zapríčinilo zvýšenie nevysporiadaného výsledku hospodárenia.
Na stav záporného vlastného imania mali značný vplyv nevyfakturované dodávky vo výške
28 128,91 eur (faktúry za mesiac december 2019, ktoré boli doručené v januári 2020) z daného
dôvodu ich nebolo možné uhradiť ešte v rozpočtovom roku 2019, napr: faktúra za energie od
spoločnosti Com- therm, Slovak Telekom, KOMVaK.
Zariadenie pre seniorov Komárno malo výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 vo
výške +142,43 eur. Uvedené finančné prostriedky predstavujú nevyčerpané prostriedky
k 31.12.2019
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie
Hlasovanie: 6-0-0

4. Návrh na zmenu rozpočtu ZPS Komárno
TE-755/2020
PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová riaditeľka Zariadenia pre Seniorov Komárno predložila návrh na
zmenu programového rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov Komárno,
konkrétne zvýšenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. Zvýšenie príjmov v dôsledku
preplatkov z roku 2019.
Celkové navýšenie rozpočtu na príjmovej a výdavkovej časti predstavuje sumu 1 593,19 Eur.
Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: odporúča schváliť návrh na uznesenie
Hlasovanie: 6-0-0
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5. Žiadosti a návrhy v bytových veciach
TE-743/2020
Pridelenie mestského nájomného bytu mimo zoznamu s výnimkou
Meno žiadateľa: Mgr. Claudia Križanová
Narodená:
Trvalý pobyt: , 945 01 Komárno
Ing. Bíró uviedla, že podľa koncepcie bytovej politiky mesta byty ktoré nespĺňajú charekter
sociálneho bývania a nájomníci nepožiadali o odkúpenie bytov v stanovenej lehote mesto plánuje
odpredať za trhovú cenu formou obchodnej verejnej súťaže.
Menovaná toho času býva v mestskom byte na ............., v Komárne. Zmluva o nájme bytu je na
dobu neurčitú.
S výzvou zo dňa 30.04.2020 sa obrátila na mesto Komárno na odstránenie závažných vád bytu
v RD na .............. Mesto jej výzve nevyhovelo nakoľko predpokladané finančné prostriedky
vynaložené na opravu RD, by vychádzali neprimerane vysoko a z toho dôvodu Mgr. Križanová
požiadala o pridelenie náhradného 2 izbového bytu.
Ing. Mgr.MBA Riečičiar poznamenal, že videl rodinný dom na uvedenej adrese, ktorý je
zanedbaný, chodník zarastený.

Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: Odporúča schváliť návrh na uznesenie
Hlasovanie: 6-1-0
TE-744/2020
Pridelenie bytu bežného štandardu
Meno žiadateľa: Renáta Havlíková
Narodená:
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 u príbuzných

Ing. Bíró uviedla, že žiadateľka je na 6. mieste v zozname žiadateľov. Opatruje syna.
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: Odporúča schváliť návrh na uznesenie
Hlasovanie: 7-0-0
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TE-769/2020
Pridelenie mestského nájomného bytu s výnimkou
Meno žiadateľa: Edita Bekeová
Narodená:
Trvalý pobyt: , 945 01 Komárno
Ing. Bíró uviedla, že menovaná býva v zlých podmienkach v podnájme s maloletým dieľaťom,
ktoré jej bolo zverené do náhradnej osobnej starostlivosti Okresným súdom Komárno.
Maloletý aktívne športuje. Žiadateľka je na 22. mieste v zozname žiadateľov.
Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie: Navrhuje prejednať žiadosť na najbližšom zasadnutí komisie po doplnení
športových a školských výsledkov dieťaťa.
Hlasovanie: 7-0-0

6. Rôzne
Ing. Bíró predložila návrh na zmenu uznesenia č. 1811/2018
Zmena v bode 1. nasledovne:
a) doba uzavretia manželstva v úradne určenej obradnej miestnosti a mimo úradne určenej
miestnosti
- každý deň od 10:00 hod. do 20:00 hod
b) zrušené
Bod 3. zrušené
Uzatváranie sobášov mimo určenej doby je možné na základe povolenia Matričného úradu v
Komárne
Stanovisko komisie:
Hlasovanie: 0-4-3

7. Záver
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
Komárno 09. júna 2020

Zapísala: Katarína Vendelová – tajomník komisie

Mgr. Batta György - predseda komisie
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