Zápisnica
z komisie sociálnej, bytovej, zdravotnej
zo dňa 01.02.2016

Prítomní:
Predsedkyňa:

Žigová Anna

Členovia:

Ing. Veres Zoltán
Illésová Zuzana
Ing. Pavlíková Ildikó
Okuliarová Melinda

Hosť:

Mgr. Závodský Peter – zástupca primátorky mesta

Predsedkyňa

p. Anna Žigová otvorila zasadnutie a privítala prítomných.

Informovala o programe zasadnutia a materiáloch ktoré budú predmetom
rokovania.
Na úvod p. Žigová informovala členov komisie, že spolu s p.Illésovou Z.
navštívili krízové stredisko SOS v Hurbanove. Dôvodom ich návštevy bol,
žobrajúci chlapec na ceste. Zistili, že chlapec je mentálne postihnutý a
ťažko zvládnuteľný. Momentálne sa čaká na súdne rozhodnutie o jeho
umiestnenie do náhradnej starostlivosti.
Ďalej poverujeme Ing. Veresa aby do pléna pripravil materiál, ohľadne
príspevku mesta na stravovanie dôchodcov.
Ďalším prejednávaným bodom bolo vysťahovanie rodiny Lakatošovej A.
zo sociálneho bytu na „Šáradská 24/1“. Vysťahovaný

budú

na základe

rozhodnutia exekútora. Podľa tejto skutočnosti komisia prizvala zástupcu
primátorky

mesta

p. Mgr. Závodského P.

na vyriešenie

problému

neplatiča Anny Morongovej .

Menovaná dlhodobo neplatí za

byt

Vzhľadom

na

Á.Fesztyho 27/1.

k tomu, že

sa

nájomný

uvoľní

byt

na

„Šáradská č. 24/1“

mesto

poskytne

bývanie na tejto adrese, nakoľko sa

-

p.Morongovej

náhradné

menovaná stará o postihnuté dieťa.

Bárta František ml. požiadal o nájomný byt .

Momentálne

žije

u rodičov aj s partnerkou a s jedným dieťaťom, chceli by sa osamostatniť.
tri
V

Lévai Erik požiadal o sociálny byt , nakoľko nemajú kde bývať, majú
deti a momentálne

obidvoch

-

bývajú v dome

ktorý

je v dezolátnom stave.

prípadoch komisia navrhla aby si podali žiadosti na

byt.

Kováčová Mária -bývajúca na Šáradskej 22/3, požiadala o výmenu

bytu. Pripomenula, že keď dostane väčší byt aj v horšom stave je ochotná
si ho dať opraviť na vlastné náklady.
Vzhľadom k tomu, že máme pomerne veľa žiadostí na opravu nájomných
bytov,

je

nevyhnutné aby pri zmene rozpočtu boli predbežné náklady

zahrnuté do rozpočtu.
Firma PIGSERVIS s.r.o

Vík

ponúkla voľné bytové jednotky, ktoré sa

nachádzajú v ich priestoroch.
Ing.Veres osloví p.Žigovú aby urobili prehliadku týchto bytov a pripravia
návrh do pléna.

V Hurbanove, dňa 04.03.2016

zapísala: Okuliarová M.

