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Zápisnica 

Zo zasadania komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej 

Ktorá sa konala dňa 24.6.2020 15:00 streda 
 

Prítomný: Bc. Štefan Tomačšin, predseda komisie, Anna Žigová, Zuzana Illésová, Nikoleta 
Murcinová a Ing. Róbert Dobi, členovia komisie. 

Ospravedlnila sa: Melinda Okuliarová 

• predseda komisie zahájil zasadanie. 

• Interpelácie – predseda chce interpelovať ohľadom dodržiavania termínov vybavovania 
sťažností. Ďalej má predseda námietky na poslanecký návrh ohľadom vytvorenia VZN 
o verejnom poriadku. 

• Predkladá sa VZN ohľadom poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a 
mimoriadnych dávok mestom Hurbanovo. Komisia bude kontrolovať účel použitia dotácie 
a v prípade nevhodného použitia dotácie bude komisia žiadať vrátenie dotácie. Na žiadosti 
sa vždy uvádza účel využitia dotácie. 

• Zmeny rozpočtu – v súvislosti s Covid19 - škôlky, školy, mesto. 

• Zmeny a doplnky územného plánu – rozšírenie lokality cintorínu v Hurbanove a rozšírenie 
plochy priemyselného parku na juh. Komisia súhlasí so zmenami navrhnutými mestom. 

• Výsledok hospodárenia spoločnosti MsVaK – spoločnosť uzatvorila rok so ziskom cca 7.000 
€. Aktivity spoločnosti, osvetlenie mesta, dozorná rada – vzdanie sa poslanca Doležaja 
z funkcie. Investícia do membrán na čističke. Komisia súhlasí s predloženým materiálom. 

• Mestská polícia – prijatie p. Provazníka za zamestnanca, poverenie ho za zástupcu. Správa na 
MV SR – svedčí o veľmi slabej činnosti mestskej polície, ktorá môže byť dôsledkom neznalosti 
zákona, kvôli čomu policajti nekonajú. 

• Zmeny v odmeňovaní členov komisií a poslancov mesta – kvôli možnosti evidencie členov na 
úrade práce bude mať člen komisie aj poslanec vzdať sa mesačnej odmeny. 

• Refinancovanie bankových úverov – úvery vo viacerých bankách je snaha refinancovať 
jednou bankou, usporí sa tam cca 10.000 € ročne. 

• Prefinancovanie opravy 8 bytov na Šáradskej ulici, kompletná rekonštrukcia je 30.000 €, časť 
prác vykonajú pracovníci úradu. Podľa platnej zmluvy tieto byty sa musia užívať ako nájomné 
štartovacie byty. Komisia jednohlasne súhlasí. 

• Schválenie úveru na prefinancovanie výmeny okien v zariadení Smaragd. Ráta sa s tým, že 
končená suma bude po VO podstatne nižšia. Výmenou okien sa budú šetriť energie a zmení 
sa kvalita bývania. Komisia jednohlasne súhlasí. 

• Odpustenie nájmu pre podnikateľov, ktorí si prenajímajú nehnuteľnosti od mesta. Mesto dá 
50%-nú dotáciu, druhých 50% dá štát. Komisia jednohlasne súhlasí. 

• Predaj Š1203 – pohrebný voz. Vozidlo je nepojazdné. Komisia jednohlasne súhlasí. 
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• Búranie domu na Šárade. Tu bývajúcu ženu s tromi deťmi prichýlia jej rodičia. 
Prebehlo už vyčistenie priestoru od smetí za pomoci OZ Roma Jílo. Komisia jednohlasne 
súhlasí. Bude potrebné venovať sa ubytovaniu rómskych spoluobčanov. 

• Prenájmy priestorov: komisia proti prenájmom nemá žiadne námietky. 

• Poslanecké návrhy:  

• Zohľadnenie investície do prenajatých priestorov – vzhľadom na okolnosti komisia súhlasí so 
zohľadnením investície. 

• VZN verejný poriadok – cca pred 5 rokmi bolo vtedy vytvorené VZN zrušená v zmysle protestu 
prokurátora. Odvtedy ohľadom verejného poriadku nebolo vytvorené nové VZN. 

• Projekt digitalizácie mesta – projekt je dobrý, ale mesto je zavalené robotou a ak dostanú 
ďalšie úlohy, je nereálne aby toľko práce s týmto počtom zamestnancov úrad stihol. 
Digitalizácia je potrebná. 

• Koncepcia riadenia športových zariadení, obnova verejného osvetlenia – rekonštrukcia, nie 
výmena, parkovacie a zákazové zóny. 

• Komisia bola informovaná ohľadom spracovania údajov týkajúcich sa žiadostí na nájomné 
byty. Navrhol som, aby sa uskutočnilo zasadanie sociálnej komisie len k nájomným bytom, 
aby bol vytvorení zoznam žiadateľov. Materiál bol doplnený aj o zoznam dlžníkov, teda 
žiadateľov, ktorí majú pozdĺžnosti voči mestu. 

• Rokovanie komisie bolo ukončené o 17:00 hod. 

• Prílohu tejto zápisnice tvorí prezenčná listina. 

 

 

Zapisovateľ: Ing. Róbert Dobi   .................................... 

 

 

Predseda komisie: Bc. Štefan Tomaščin .................................... 






