
Zápisnica 

Zo zasadania komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej 

ktorá sa konala dňa 29.03.2021 od 15:00 v pondelok v zasadačke MsÚ 
 

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 žiadosti 

o jednorazový finančný príspevok žiadateľovi Dušan . 

Predseda komisie sa pýta, prečo ešte nie je poradovník prerozdelenia bytov zo zasadanie 

komisie z novembra 2020. Poradovník je vyhotovený, na najbližšie zasadanie komisie bude 

predložený. 

Komunitný plán - predsedkyňa je Anička Žigová, predseda komisie sa pýta, prečo ešte 

nebolo vykonané vyhodnotenie komunitného plánu. Máčiková pracuje dvojtýždňovky kvôli 

kovidu, a preto nebolo zvolané zasadnutie komisie. Poznámka zapisovateľa: podľa uznesenia 

č. 210/2020-MZ zo dňa 15.02.2020 sú členmi komisie komunitného plánu osoby: Bc. Štefan 

Tomaščin, Mgr. Renáta Šuláková, Mgr. Nataša Ďurišová, Bc. Kristián Vrábel, náčelník MsP, 

Mgr. Iveta Fazekašová, Mgr. Ladislav Labaš. 

Príspevok pre dôchodcov 10+10 €, predseda komisie referuje, že nie je vôľa u poslancov 

na schválenie tejto sumy, ale bude schválené 5+5 €, teda 5 € za rok 2020, kedy poukážky neboli 

pridelené, a 5 € za rok 2021. Poukážky budú dôchodcom prideľované z príležitosti dňa 

dôchodcov. 

Rezervný fond - na míňanie bude asi 600 tisíc. Predseda komisie chce presadiť, aby sa 

opravili 2 štvorbytovky na šárade. Presnú sumu potrebnú na opravu predloží Dobi po 

vypracovaní projektovej dokumentácie (práce na dokumentácii sú v priebehu). 

Ďalej sa prejednávalo, či by nebolo dobré navrhnúť pre zdravotníkov v prvej línii nejaké 

symbolické ocenenie, napr. Ďakovný list, alebo pod. Komisia s týmto návrhom súhlasí. 

Ocenenie by bolo možné vykonať napríklad počas osláv Hurbanovských dní, ktoré by mali byť 

oslavami mesta, a nie len koncertmi. 

V ďalšom sa prejednalo deložovanie obyvateľov na šárade -  a . 

 nikdy neplatil nájomné, užíva byt bez oprávnenia, tri roky sú podklady u exekútora 

na deložovanie, prečo exekútor nekoná nemáme vedomosť. Úrad vyzve exekútora JUDr. 

Pekára, aby konal, nakoľko škoda pre mesto jeho nekonaním narastá. V druhom prípade 

mesto vyhralo súd, ale na zimu sme nechceli pristúpiť k deložovaniu rodiny, nakoľko sú v nej 

aj deti. 

Pridelenie financií – jednorazová pomoc v hmotnej núdzi v zmysle VZN mesta Hurbanovo 

č. 137 pre žiadateľa Dušan : žiadateľ odovzdal žiadosť na predpísanom tlačive, v čase 

podania tlačiva nemal žiaden príjem. Dňa 10.03.2021 bol prepustený z väzenia, podľa 

telefonického hovoru so žiadateľom bol dňa 18.03.2021 prijatý späť do zamestnania do firmy 



Relax2000. Komisia sa rozhodla tak, že nakoľko menovaný už je zamestnaný, nepridelí mu 

financie. 

Terénne zamestnankyne: jedna odchádza, jedna prichádza; TP by mali hľadať osoby, ktoré 

potrebujú pomôcť v hmotnej núdzi, nakoľko v roku 2020 bolo minutých na tento účel veľmi 

málo financií. 

Dobi informoval o tom, že po devastácii 8 bytov na šáradskej mesto nemá byty 2. 

kategórie, potom zoznam uchádzačov o tieto byty nemá význam. Mesto by malo stavať byty 

druhej kategórie pre sociálne slabšie rodiny. Diskutovalo sa o vytvorení sociálneho podniku, 

kde by mohli pracovať sociálne slabý ľudia. Oni budú vyrábať niečo čo potrebuje obec - napr. 

dlaždice na chodníky. Z výplaty by sa im mohla strhávať určitá suma ako šetrenie na bývanie. 

Z naakumulovaných peňazí za pomoci mesta by si potom títo ľudia mohli svojpomocne stavať 

domy. Podobný projekt funguje v niektorej obci na Slovensku. Problémom je určenie lokality, 

v ktorej by sa výstavba mohla uskutočniť. Načrtnutá bola aj možnosť výstavby ubytovania 

kontajnerového typu. 

Predseda komisie požiadal všetkých členov, aby využili svoje možnosti a hľadali lekárov, 

ktorý by obsadili voľné pozície v budove polikliniky, ktorá bude modernizovaná. 

Rokovanie komisie bolo ukončené o 15:45 hod. 

 

Prezenčná listina s podpismi prítomných je prílohou tejto zápisnice. 

 

 

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

 

 

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






