Zápisnica zo zasadnutia komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej zo dňa :
04. 05. 2011

Dňa: 4.5.2011 komisia mala na programe jeden bod a to vytvorenie poradovníka na mestské
byty.
Komisia pri príchode zistila ,že vedúci správneho oddelenia Ing. Veres , ktorí nebol prítomný
pre dovolenku pozval na zasadnutie komisie niektoré stránky. Pre túto príčinu sa komisia
najprv zaoberala občanmi .
1. Ing Peter Varga doniesol na komisiu kópiu listín, ktoré konateľka MsBP a LP s.r.o.
podvodným a nezákonným spôsobom dáva podpisovať obyvateľom bytových domov. Na
tento bod bol prizvaný aj Ing. Lovász Karol , ktorý sa vyjadril v zmysle postupu konania v
tejto veci. Komisia v súčinnosti z poslancom prizvaným na jednanie konštatovala ,že jednanie
pani konateľky je protizákonné a je nutné v tejto veci jednať. Návrh na riešenie je nasledovný
- komisia navrhuje mestu aby pani konateľke bola zrušená pracovná zmluva z okamžitou
platnosťou ,nakoľko máme za to že tento jej postup je hrubé porušenie práce. Rozviazanie
pracovného pomeru treba podľa platných pracovnoprávnych predpisov. Zároveň pán Ing
Peter Varga bol prizvaný na zasadnutie pléna ,ktoré sa uskutoční dňa:5.5.2011 o 17 hod v
zasadačke kultúrneho domu mesta Hurbanovo.
2. Na zasadnutie prišiel pán Gabriel Szalay ,ktorý žiadal komisiu o jednorázovú dávku v
hmotnej núdzi. Tento pán predložil komisii rozhodnutie Úradu práce a sociálnych vecí a
rodiny v Komárne zo dňa : 3.2.2011 kde mu oznamujú že je vyradený z evidencii
uchádzačov o zamestnanie. Dôvodom vyradenia bola neprítomnosť menovaného na udanej
adrese počas pracovnej neschopnosti. Menovaný je obyvateľom Hurbanova momentálne bez
domova .Adresa udaná v dokladoch pracovnej neschopnosti nekoriguje zo skutočnou adresou
bydliska. Jeho momentálne bydliska je požiarna zbrojnica. Komisia sa jednohlasne uzhodla na
tom ,že pánovi G.Szalyimu poskytne jednorázovú pomoc vo výške 40EUr.Bol však poučený
o skutočnosti, že pomoc je jednorázová a nevyrieši jeho momentálny stav. On sám si musí
aktívne hľadať spôsob ako sa zamestnať .Zároveň komisia v spolupráci z mestom sa bude
snažiť hľadať vhodnú formu pomoci pre tohoto občana.
3. Pán Lakatoš Július sa obrátil na nás s prosbou o premiestnenie unimobunky z miestnej
časti Konkoľ na akýkoľvek pozemok mesta bližšie k centru . Tomuto občanovi bolo
vysvetlené , že pozemky v strede mesta podľa územného smerného plánu neobsahujú takúto
možnosť umiestnenia unimobunky. On sám si dopomohol k situácii v ktorej momentálne je.
Predal dom a peniaze z neho použil na iný účel ako je bývanie.Avšak bolo navrhnuté riešenie.
Ak jeho rodina ,alebo niektorý z jeho známych dovolí a písomnou formou potvrdí , že na
pozemok , ktorého je vlastníkom menovaný môže mesto osadiť túto unimobunku, bude mu
vyhovené.
4. V priebehu komisii prišiel aj pán Ďuráč ......... Tento pán nepredložil komisii žiadne
doklady. Žiadal komisiu o jednorázový príspevok na deti v počte 8. On je na materskej
dovolenke a jeho manželka je momentálne vo výkone trestu. Bol poučený akou formou je
možné žiadať o tento príspevok. A aké doklady je potrebné predložiť .

5. Na komisii pán Ing Veres zanechal doklady od pani Lakatosovej Heleny. Vzhľadom k
tomu, že doklady neboli kompletizované nebolo možné v tejto veci nijako rozhodnúť.
6. Na komisiu bolo doručené vyjadrenie sa Zariadenia pre seniorov Skalica. Toto zariadenie
vyzvalo všetky zariadenia podobného typu o vyjadrenia sa k návrhu vlády na zmenu spôsobu
financovania spomínaných zariadení. Komisia rozhodla ,že k návrhom zmeny financovania
by sa malo vyjadriť priamo naša zariadenie a preto predsedkyňa komisie vyzve riaditeľku
nášho zariadenia pre seniorov Smaragd aby sa ona ako erudované v tejto veci e mailovou
formou vyjadrila.
7. V tomto bode sme prejednávali ponuky Inštitútu vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. z
Prešova ,o možnosť výuky opatrovateľstva. Pani primátorka bola práve prítomná pri
prejednávaní tohoto bodu. Konštatovala ,že takýto kurz výuky bude potrebný. Pani Bc Kinga
Petríková nás informovala, že aj v meste Hurbanove takúto výuku poskytuje spoločnosť
Prosocia. Obrátili sme sa telefonicky na konateľku tejto spoločnosti, ktorá ešte počas
zasadnutia komisie poskytla cenovú ponuku spomínanej spoločnosti Prosocia. Zároveň sme
sa dohodli s konateľkou spoločnosti na predbežné vypracovanie cenovej ponuky za
vypracovanie komunitného plánu mesta.
8. V tomto bode sme zostavovali poradovník na byty . Pri zostavovaní poradovníka sme sa
riadili VZN č. 85 ktorý obsahuje podmienky a stanovuje spôsob vyhotovenia poradovníka.
Poradovník bol predbežne prerokovaný a však podľa pani primátorky nie je potrebné ho
prejednať na schôdzi pléna dňa 5.5.2011 , nakoľko pani konateľka už nemá právomoc aby
podpisovala nájomné zmluvy a mesto ich ešte nemá ,tak poradovník bude kompletizovaný
pri najbližšom zasadnutí našej komisie. Potom bude prejednaný aj na schôdzi pléna v mesiaci
jún 2011.

Táto zápisnica bola vyhotovené v elektronickej forme pani Annou Žigovou, dňa 5.5.2011
a zaslané na uverejnenie na Mestský úrad pánovi Šestákovi.

