
M E S T O   Š A M O R Í N   -   S O M O R J A   VÁ R O S
                       Mestský úrad   -   Városi Hivatal
                               Hlavná 37    -    Fő  utca 37.         
                        931 01   Šamorín   -    931 01  Somorja

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej pri MsZ

v Šamoríne dňa 19.03.2019

Prítomní: Edit Bauer, Angela Jágerová, Csaba Hideghéthy, Adél Mezei, Ildikó Bodóová, Ladislav Sipos, 
Miroslava Hargašová, Annamária Lakatos

Predsedníčka komisie po privítaní všetkých prítomných otvorila rokovanie s nasledovným programom: 
1) Oboznámenie členov komisie s úlohami Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Šamorín na roky 

2017 - 2020
2) Informovanie členov komisie o prípravách vytvorenia komunitného centra v budove Koruna
3) Návrh nominantov na cenu Pro Humana
4) Informovanie o aktuálnej situácii v oblasti mestských bytov 
5) Rôzne

K bodu 1) 
Predsedníčka komisie oboznámila prítomných členov komisie s úlohami Komunitného plánu sociálnych služieb 
Mesta Šamorín na roky 2017 - 2020.
Prítomní si vypočuli úlohy a brali ich na vedomie.

K bodu 2)
Predsedníčka komisie predložila správu o plánovanom vytvorení komunitného centra občianskym združením 
Kľúč, n.o. v priestoroch budovy Koruna. 
Prítomní členovia po vypočutí správy predsedníčky navrhli, aby Mesto pristúpilo na prenájom priestorov 
v budove Koruna v katastrálnej oblasti mesta Šamorín na dobu 12 rokov občianskemu združeniu Kľúč, n.o. pre 
účely prevádzkovania komunitného centra (na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov). 

K bodu 3)
Predsedníčka komisie oboznámila členov s návrhom, ktorý bol doručený v určenom termíne na cenu Pro 
Humana v roku 2019.
Návrh bol komisiou jednomyseľne odporučený.

K bodu 4)
Komisii bola predložená žiadosť o odpustenie sankcie za oneskorené úhrady nájmu, doručená pod č. 
23368/2018 na MsÚ Šamorín.
Komisia po zvážení faktov neodporučila vyhovieť žiadosti, nakoľko podľa jej názoru nie je daný závažný 
dôvod na odpustenie pohľadávky.

Nakoľko neboli predložené ďalšie otázky na prerokovanie, predsedníčka poďakovala prítomným za účasť a 
rokovanie ukončila.

Ing. Edit Bauer    
predsedníčka komisie

Zapísala: Annamária Lakatos


