
Zápisnica 

Zo zasadania komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej 

ktorá sa konala dňa 24.02.2021 16:15 streda on-line prostredníctvom videokonferencie 

 

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 prerokovania materiálu predkladaného na zasadanie MZ: 

dodatok č.4 k VZN č.122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej 

určenia a platenia za poskytované sociálne služby. 

Komisia súhlasí s návrhom úradu o rozdelení nákladov v pomere 60/40 (mesto/občan). 

Z dôvodu ukončenia projektu, prostredníctvom ktorého N.O. Prosocia ako poskytovateľ 

sociálnych služieb dostával na každého klienta dotáciu vo výške 570 €/mesiac, je 

potrebné tento výpadok vykryť. Ekonomicky oprávnené náklady zostávajú nezmenené 

vo výške 6,63 €/hod., a podľa návrhu budú náklady hradené nasledovne: 3,93 €/hod. 

zaplatí mesto Hurbanovo, 2,70 €/hod. bude hradiť klient. Navýšenie nákladov pre mesto 

predstavuje 186 %, pre klienta 63% - v reály klienta zaplatí viac o 1,05 €/hod. Po získaní 

dotácie NO. Prosocia budú ceny upravené. 

- Predseda komisie navrhol na poslednom MZ pokračovať v tradícii poskytnutia poukážok 

pre dôchodcov, navrhol zmenu vo výške hodnoty poukážky na 10 €. Nakoľko 

dôchodcovia v roku 2020 poukážky nedostali, predseda komisie navrhuje v roku 2021 

poskytnúť dôchodcom poukážky vo výške 10 € na jar a na jeseň, teda 2x v priebehu roka 

2021. Pri počte dôchodcov vo veku nad 62 rokov (k 1.1.2021) sa jedná o 1620 osôb, čiže 

v rozpočte bude potrebné na tento účel vyčleniť 32.400 €. 

- rozhodnutie o žiadosti ohľadom poskytnutia jednorazovej nenávratnej finančnej pomoci 

osoby Elemír  narodený , ktorý bol prepustený z výkonu trestu odňatia 

slobody dňa 05.02.2021 – komisia jeho žiadosť na predošlom zasadaní komisie odložila 

do obdobia, keď sa menovaný vráti z väzenia s tým, že sa má skúmať či má príjem vo 

výške životného minima. 

Žiadateľ predložil potvrdenie o prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, kde je 

uvedená suma 178,93 €, ktorú žiadateľ dostal pri prepustení. Od žiadateľa bolo zistené, 

že má priznaný dôchodok vo výške 237 €, ktorí poberal už vo väzení. Kvôli 

administratívnym zmenám po prepustení z väzenia nebude dostávať dôchodok asi 2-3 

mesiace, a preto žiada o poskytnutie pomoci aby vedel existovať. 

V zmysle VZN č. 137 bola posúdená žiadosť menovaného. Nakoľko žiadosť neodovzdal 

na predpísanom tlačive, bude v zmysle VZN vyzvaný na doplnenie tejto žiadosti. Podľa 

čl. I písm. b) mesto Hurbanovo poskytuje mimoriadnu dávku na pomoc občanovi. Podľa 

čl. V. ods.1 písm. e) Mimoriadna dávka na pomoc občanovi je dávka, ktorá sa môže 

poskytnúť fyzickej osobe, ktorá sa ocitla v mimoriadne nepriaznivej sociálnej, finančnej 

a krízovej situácii. Za mimoriadnu situáciu na účely poskytnutia tejto dávky možno 

považovať: iné nepredvídateľné skutočnosti, keď je ohrozené zdravie a život žiadateľa 

alebo s ním spoločne posudzovaných osôb. 



Žiadosť bola posúdená v zmysle čl. VI VZN. Životné minimum predstavuje 214,83 

€/mesiac/samostatná osoba. Žiadateľ je prihlásený na trvalý pobyt na adresu Mesto 

Hurbanovo, nemá voči mestu Hurbanovo žiadne nedoplatky, teda spĺňa podmienku čl. 

VI ods. 4. 

Podľa čl. VII ods.1 písm. e) Mimoriadnu dávku na pomoc občanovi môže mesto 

poskytnúť žiadateľovi v maximálnej výške nasledovne: iné nepredvídateľné skutočnosti 

na základe rozhodnutia primátora - do 300 Eur. Komisia navrhuje žiadateľovi vyplatenie 

sumy vo výške 50% životného minima, zaokrúhlene 120 € a to nasledovne: po vydaní 

rozhodnutia 60 €, po uplynutí 30 dní ďalších 60 €, ak žiadateľ splní podmienku VZN 

o vydokladovaní, na čo použil prvú časť dávky. 

Ing. Dobi k žiadosti vypracuje v zmysle rozhodnutia komisie rozhodnutie, ktoré predloží 

primátorovi na podpis. 

- Predseda komisie sa ďalej informoval ohľadom materiálu – žiadosti firmy Verting s.r.o., 

kde bolo potrebné vysvetliť návrh uznesenia ohľadom prevádzkových nákladov. 

Zaujímalo ho hlavne to, či je postup výpočtu prevádzkových nákladov rovnaký aj pre 

iných nájomcov. 

- Ďalej sa predseda komisie informoval ohľadom výkonu správy bytov novým správcom. 

- Predseda komisie sa ďalej informoval ohľadom toho, či osoby v dôchodkovom veku 

dostali FFP2 masky, ktoré boli sľúbené. Distribúcia 2 ks masiek FFP2 bola vykonaná v 7. 

týždni. 

- Predseda komisie ďalej informoval o tom, že poslanci MZ vyjadrili vôľu prideliť financie 

na opravu dvoch domov na Šáradskej ulici. 

- Predseda komisie žiada zabezpečiť napísanie zápisnice zo zasadania sociálnej komisie 

v priebehu mesiaca november 2020, keď komisia prehodnotila žiadosti na pridelenie 

bytov. 

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

výstavba novej ľadovej plochy, malo by sa v roku 2021 robiť osvetlenie na celej hlavnej 

ulici v Hurbanove a prechodov pre chodcov na ceste prvej triedy, ktoré by mali byť 

hradené zo zisku mestskej vodárenskej spoločnosti. 

Dobi informoval o tom, že firma Prospect s.r.o., ktorá vlastní bytový dom na Sládkovičovej 

ulici, vyzvala nájomníkov, že budú ukončené nájomné zmluvy v priebehu 3 mesiacov. Tu 

bývajúcim ponúkli byty na odkúpenie. Majiteľ nehnuteľnosti chce bytovku predať nejakej 

developerskej firmy, ale bez nájomcov. 

Rokovanie komisie bolo ukončené o 17:30 hod. 

 

Nakoľko rokovanie prebiehalo elektronicky, prezenčná listina s podpismi nebola vytvorená. 

 

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

 

 

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




