Zápisnica z bytovej, sociálnej a zdravotnej komisie zo dňa 19.09..2012

Prítomní : Anna Žigová , predsedkyňa komisie
Ing. Zoltán Veres
Ing. Ildikó Pavlíková
Mgr. Kinga Petríková
Zuzana Illésová
Hostia : Mgr. Martina Servanská
Monika Máčiková

Po otvorení komisie p. Žigovou sa pristúpilo k prvému bodu, ktorý sa týkal odpredaja budovy
Mestského zdravotného strediska na adrese Komárňanská 106 v Hurbanove. Žiadosť podala
Mudr. Oľga Homolová, konateľka spoločnosti Lens s.r.o, ktorá žiada o možnosť odkúpenia
uvedenej budovy s prislúchajúcou časťou pozemku. V žiadosti uvádza aj plány ohľadne
existujúcich ambulancií, podľa ktorých sa ich zaväzuje zachovať. V prípade odkúpenia
budovy by mesto získalo nevyhnutné prostriedky na rekonštrukciu priestorov.
Po prehodnotení problematiky sa členovia komisie zhodli na tom, že odkúpenie budovy
nepovažujú za vhodné riešenie, nakoľko týmto majetkom disponuje mesto Hurbanovo a ak by
sa malo pristúpiť k odpredaniu budovy, doporučuje spôsob dražby. Mgr. Kinga Petríková
zastávala názor, že z hľadiska možností a vízie do budúcnosti by bolo vhodné pouvažovať nad
predajom hlavne z dôvodu možnosti prípadnej rekonštrukcie, tým by bolo mesto Hurbanovo
od ďaľších nákladov odbremenené.
Ďaľším prejednávaným bodom bol poradovník na nájomné byty, Ing. Veres prečítal
čakateľov, ktorí budú oslovení . V súvislosti s touto témou informovali členov komisie
terénne sociálne pracovníčky o návšteve p.Kosztolányiovej, ktorá si podala žiadosť
o nájomný byt. Uviedli, že podľa ich úsudku sa jedná o prípad, ktorý treba urgentne riešiť,
nakoľko je p. Kosztolányiová v nepriaznivej situácii a doporučujú sa sprípadom zaoberať
osobitne.
P.Žigová poznamenala, že dlžníci s neplatnou nájomnou zmluvou budú upovedomení
a následne vysťahovaní.
Členovia komisie prebrali problematiku dlžníkov sociálnych bytov , nakoľko ich obyvatelia
opakovane žiadajú o pridelenie bytov, na ktorý ale nárok nemajú -z dôvodu existujúcej dlžoby
voči mestu. Predsedkyňa komisie navrhla , aby bol pre sociálne pracovníčky zabezpečený
stále aktuálny zoznam dlžníkov.
P.Veres predložil zoznam žiadostí týkajúcich sa sociálnych bytov, o ktoré žiadajú Botoš
Vladimír, p. Szendreyová a p. Hozlingerová. Po prehodnotení možností členovia navrhli
v prípade p. Botoša poslať písomnú odpoveď a následne ho inštruovať v tom smere, aby
vyhľadal sociálne pracovníčky, ktoré mu pomôžu v realizovaní potrebných krokov.
Soc. pracovníčky predložili správu o klientovi m. Peter Danics, ktorý býyval v sociálnom
byte, kde však nájomné neplatil a teraz sa ocitol v nepriaznivej sociáknej situácii. P.Danics
opakovane navštívil soc. pracovníčky so žiadosťou o pridelenie bytu, na ktorý však nemá
nárok, nakoľko disponuje dlžobou voči mestu, ktorú podľa jeho slov spláca po 10 eur, podľa

zistení komisie však takýto splátkový kalendár vystavený nemá. P.Danics odmietol riešenie
ponúknuté komisiou v podobe premiestnenia do útulku v Šuranoch.
V rámci diskusie sa vymieňali skúsenosti soc. pracovníčok a členov komisie, určil sa postup
vzájomnej spolupráce, spôsob podávania informácií. Prejednávala sa spolupráca s SOS
Hurbanovo, padla otázka týkajúca sa žien s trvalým pobytom v Hurbanove, p.Žigová navrhla
riešiť otázku možnosti ubytovania žien predovšetkým z mesta.
Po diskusii bolo zasadnutie ukončené p. Žigovou, ktorá sa poďakovala členom a sociálnym
pracovníčkam za ich účasť.

V Hurbanove, dňa 24.09.2012

Zápisnicu vyhotovila Mgr.Kinga Petríková

