
Zápisnica 

Zo zasadania komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej 

ktorá sa konala dňa 16.12.2020 15:00 streda v zasadačke MsÚ Hurbanovo 
 

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

- Predseda komisie zahájil zasadanie. 

- Komisia zasadla z dôvodu rozhodnutia o žiadostiach ohľadom poskytnutia jednorazovej pomoci. 

O žiadostiach rozhodla nasledovne: 

1. Žiadateľ Mária , komisia bolo oboznámená s predloženou žiadosťou, žiadateľka 

nepracuje, je po ťažkej operácii chrbtice, manžel prišiel o prácu v marci 2020 kvôli covidu, 

dieťa navštevuje ZS, bez vymeškaných hodín, pozdĺžnosti voči mestu neevidujeme. Komisia 

hlasovala o žiadosti priznať jednorazovú dávku: 

Za: všetci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Priznaná suma je v zmysle VZN (2 deti): 100 € 

Za: 4 – Tomaščin, Murcinová, Okuliarová, Dobi, 

Zdržali sa: 2 

Proti: 0 

Komisia odporučila vyplatenie vecnou formou (nie v hotovosti). 

 

2. Silvia  má evidované dlžoby voči mestu Hurbanovo, preto v zmysle VZN nemôže 

byť pridelená dávka, komisia žiadosť zamietla. 

3. Adriana  – detto 

4. Róbert – detto 

5. Elemír  – komisia odložila žiadosť do obdobia, keď sa menovaný vráti z väzenia. Bude 

sa skúmať či má príjem vo výške životného minima. Menovaného treba osloviť, aby sa 

prihlásil po príchode z väzenia. 

- Ing. Dobi k jednotlivým žiadostiam vypracuje v zmysle rozhodnutia komisie rozhodnutia, ktoré 

predloží primátorovi na podpis. 

Predseda komisie ďalej informoval členov komisie o poukážkach pre dôchodcov ktoré dostávali vo 

výške 5 €, na ktoré neboli v rozpočte v roku 2021 schválené financie. Komisia bude navrhovať na 

vyplatenie v roku 2021 na dôchodcu 10 €, bude sa to preberať na januárovom zasadaní MZ. Predseda 

komisie ako poslanec bude v k tomuto predkladať na MZ poslanecký návrh. 

Predseda komisie ďalej informoval o projektoch, ktoré bežia: obnova polikliniky, výstavba novej 

ľadovej plochy, malo by sa v roku 2021 robiť osvetlenie prechodov pre chodcov na ceste prvej triedy, 

ktoré by mali byť hradené zo zisku mestskej vodárenskej spoločnosti. 

Predseda sa dotazoval na prácu komisie ohľadom komunitného plánu. Je potrebné vykonať zmenu 

miesto bývalej prednostky Kasášovej dať do komisie Ivetu Fazekašovú TSP. 



Dobi informoval o uvoľnenom pracovnom mieste terénneho pracovníka. Je potrebné informovať ľudí 

v Hurbanove a skúsiť nájsť čo najvhodnejšieho adepta. 

Rokovanie komisie bolo ukončené o 16:30 hod. 

 

• Prílohu tejto zápisnice tvorí prezenčná listina. 

 

 

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

 

 

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






