Zápisnica
z komisie sociálnej, bytovej, zdravotnej
zo dňa 21.10.2015

Prítomní:
Predsedkyňa:

Anna Žigová

Členovia:

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

Predsedkyňa

p. Anna Žigová

privítala

prítomných členov

komisie a

zahájila zasadnutie.

Na úvod informovala členov o skutočnosti, že v tomto roku vynášku 5€
poukážok pre dôchodcov realizovali zamestnanci mesta v rámci pracovnej
doby a aj po nej.

Ďalším prejednávaným bodom boli
prizvaní

na

neplatiči nájomných bytov, ktorí boli

zasadnutie, a komisia sa zaoberala

s každým

osobitne.

S neplatičmi bol dohodnutý splátkový kalendár pričom boli upozornení, že
v prípade nedodržania

termínov

sa

budú musieť z bytov vysťahovať.

Mesačné splátky boli dohodnuté nasledovne:
- p.Morongová Anna, Á.Fesztyho č.25 Hurbanovo – 20€ mesačne
- p.Morongová Andrea, Sládkovičová č. 34 Hurbanovo - 50€ mesačne
- p.Lakatošová Adriana, Šáradská č.24 Hurbanovo - 50€ mesačne
- p.Čerešník Ján – Šáradská č.22 Hurbanovo sa nezúčastnil na zasadnutí.

Ďaľej

p. Ing.Pavlíková predložila návrh zmluvy na prenájom prístrojov

skiagrafický komplet-RTG stôl s

integrovaným statívom,

vysokofrekvenčný RTG generátor 50 kW,
zabezpečení

servisu

prenajímateľom

uvedených

prístrojov

rentgenka, a

vertigraf,
Zmluvu o

č. 10102015 Hu,

medzi

Mestské zdravotné stredisko Hurbanovo a nájomcom

Bomedik, s.r.o. Krivá 2267/4, 945 01 Komárno , konateľ MUDr.Both L.

Komisia súhlasí s tým, aby bol s platnosťou od 1.11.2015 uzatvorený
dodatok

č.1 k Zmluve o prenájme prístrojov skiagrafický komplet-RTG

stôl s integrovaným statívom, vertigraf, vysokofrekvenčný RTG generátor
50 kW , rentgenka, medzi prenajímateľom Mestské zdravotné stredisko
Hurbanovo a nájomcom

Bomedik , s.r.o. Krivá 2267/4, 945 01 Komárno,

konateľ MUDr.Both László s tým, že článok 5 výška nájomného, splatnosť
a spôsob úhrady bude zmenená z 350Eur za mesiac na 300Eur za mesiac
s podmienkou,že bude dodržaná zmluva o zabezpečení servisu uvedených
prístrojov č.10102015 HU a, že v prípade

potreby nákupu

náhradných

dielov si firma Bomedik s.r.o. Komárno nebude nárokovať finančné

sumy

od mesta Hurbanovo ani od Mestského zdravotného strediska.

Na záver predsedníčka, p.Žigová poďakovala prítomným za účasť

a

zasadnutie komisie ukončila.

V Hurbanove, dňa 23.10.2015

zápisnicu vyhotovila:Melinda Okuliarová

