
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 21.01.2020

Prítomní: Edit Bauer, Renáta Varga, Csaba Hideghéthy, Angela Jáger, Anna Bodó, Miroslava Hargašová, 
Kristína Mikócziová, Adél Mezei, Annamária Lakatos

Predsedníčka komisie po privítaní všetkých prítomných otvorila rokovanie s nasledovným programom: 

1) Informovanie členov komisie o aktuálnej situácii v oblasti mestských bytov 
2) Oboznámene členov s podmienkami prevádzkovania prepravnej služby v meste Šamorín
3) Informovanie o aktuálnej situácii bezdomovcov a o využití nocľahárne mesta
4) Rôzne

K bodu 1) 

M. Hargašová informovala členov, že záujemcovia o mestské byty majú odovzdať aktualizácie svojich žiadostí 
na mestský úrad do konca januára 2020. K otázke ohľadom podmienok predlženia nájomných zmlúv uviedla, že 
nemôžu byť predlžené zmluvy tých nájomcov, ktorí majú nedoplatky na nájomnom. Podľa názoru členov 
komisie Mestský podnik bytového hospodárstva Šamorín, s.r.o. ( ďalej len „MPBH“) má uvoľnené byty 
vymaľovať a v takom stave odovzdávať novým nájomcom. Komisii bola predložená žiadosť o výmenu bytu č. 
RZ 309/2020. Komisia odporúča výmenu s podmienkou, že odovzdávaný byt prejde hygienickou maľovkou 
(povinnosť odovzdávajúcej osoby). Komisia bola informovaná o byte, v ktorom nájomca býva bez právneho 
titulu. Komisia odporúča prípady takého druhu riešiť výzvami, výpoveďou a inými možnými krokmi podľa 
platných predpisov, následne vysťahovaním. V prípadoch, keď sa v byte zníži počet obyvateľov, a nájomcovia 
riadne plnili svoje povinnosti podľa platných pravidiel v súlade s nájomnou zmluvou a príslušným všeobecno-
záväzným nariadením mesta- ponúknuť im byt s menšou rozlohou.

K bodu 2)

A. Lakatos informovala členov, že z oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb Trnavského 
samosprávneho kraja jej boli v deň zasadnutia komisie doručené podmienky zaregistrovania prepravnej služby. 
Uviedla, že členov komisie bude informovať o vývoji situácie. 

K bodu 3)

Prítomní členovia prediskutovali plány na zvýšenie komfortnosti nocľahárne. Zhodli sa na potrebe 
predloženia plánov vedeniu mesta a odborníkom v oblasti stavebníctva. 

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

Ing. Edit Bauer    
predsedníčka komisie

Zapísala: Annamária Lakatos


