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Prítomní : Anna Žigová , predsedkyňa komisie 
                 Ing. Zoltán Veres 
                 Ing. Ildikó Pavlíková 
                 Mgr. Kinga Petríková 
                 Zuzana Illésová 
 
Hosť : Ing. Szabó, Bytkomfort 
 
 
Po privítaní členov komisie nám p. Žigová predstavila riaditeľa útvaru výroby 
tepelnej energie, Nové Zámky, ( Bytkomfort), p. Ing.Szabó, ktorý predniesol 
návrhy týkajúce sa zakúpenia nových kotlov. Keďže sa v nájomných bytoch na 
ulici Á.Fesztyho ukazujú poruchy kotlov, vzniknutú situáciu treba čo najskôr 
riešit.  
P.Ing.Szabó navrhol dve varianty, ktoré by sa mohli realizovať. Prvá predstavuje 
zvýšenie nájomného o cca 10 eur mesačne, kým druhá, kde sa jedná o spoločný 
kotol, predstavuje sumu cca 25 eur.  
Členovia komisie sa prikláňali k prvému návrhu, a to z dôvodu menšej finančnej 
zaťaženosti, p. Žigová poznamenala aj fakt, že tento spôsob bude lepší aj 
z hľadiska neplatičov. 
Ďaľším prejednávaným bodom bolo odovzdávanie balíčkov pre deti, ktoré sa 
bude konať 17.decembra, o 16,00 hod. v kultúrnom dome, Hurbanovo. Balíčky 
zo zahraničia budú rozdelené podľa vekových skupín, pozvánky na pripavovanú 
akciu budú roznesené začiatkom decembra. 
Okrem balíčkov pre deti budú opätovne obdarení aj dôchodcovia nášho mesta, 
ktorí dostanú darčekovú poukážku v mesiaci december.  
Po prekonzultovaní pripravovaných akcií sa prejednávali žiadosti týkajúce sa 
nájomných bytov. Po posúdení podaných žiadostí členovia zaradili vhodných 
kandidátov do poradovníka, a to Ďurčišová Nikoleta, Sládkovičova 24, Csalava 
Marian, Komárňanská 164, Morongová Andrea, Á.Fesztyho, 27/1.  
Medzi prihlásenými figurovali aj občania, ktorí žiadajú o byty nižšieho 
štandardu, týmto žiadostiam avšak vyhovieť nie je možné, kedže poradovník sa 
na tieto byty nevytvoril. 
Ďalšiu žiadosť adresovala Judita Morongová, ktorá žiada o jednorázový 
finančný príspevok z dôvodu nepriaznivej ekonomickej situácie rodiny. Po 
prehodnotení všetkých okolností a objektívnom posúdení dôkazov sa komisia 



zhodla na tom, že pre p.Morongovú by bola vhodnejšia pomoc vo forme 
zabezpečenia stravy. Táto možnosť jej bude ponúknutá. 
P.Lakatošová žiada o preddavok dávky z ÚPSVaR, ktorú však komisia nemá 
v kompetencii riešiť, bude inštruovaná, aby sa obrátila na príslušný úrad. 
Komisia schválila zaplatenie mesačného poplatku pre maloleté deti ( Viktória 
a Irena Ádámková, Novozámocká 77) za tanečný krúžok v CVĆ z dôvodu 
absencia finančných prostriedkov rodičov. Poplatok budú mať uhradený do 
času, kým sa deti zveria do osobnej starostlivosti niektorých z rodičov.Suma 
predstavuje 5 eur mesačne za obe deti. 
P.Ing.Vereš informoval členov o žiadosti, ktorý poslala krriminálna polícia, 
v ktorej žiada o fotokópiu hospodárenia nestského bytového podniku a ľadovej 
plochy.  
 
 
Po zahájení všetkých bodov nás p.Žigová oboznámila s tým, že ďalšie 
zasadnutie komisie sa bude konať o týždeň, kde sa budeme venovať hlavne 
príprave darčekových šekov pre dôchodcov a rozedeleniu terénu. 
 
 
 
Zápisnicu vyhotovela Mgr. Kinga Petríková, člen komisie 
 
 


