Zápisnica
Zo zasadania komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej
Ktorá sa konala dňa 5.3.2010 14:00 štvrtok

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

predseda komisie zahájil zasadanie.

•

Stanovil podmienky fungovania komisie, financovanie členov komisie, kde za každé
zasadnutie komisie prítomný člen dostane odmenu vo výške 33 €.

•

Zo zasadania sa robí zvuková nahrávka, a z nej Ing. Dobi spracuje zápisnicu.

•

Kontaktné údaje na jednotlivých členov komisie:
o
o
o
o
o
o

Nikoleta Murcinová, nikoletaostruzlikova@gmail.com
Anna Žigova, medigi@konfer.eu, zigog@stonline.sk
Melinda Okuliarová, melinda.okuliarova@bytkomfort.sk
Zuzana Illésová
Štefan Tomaščin, info@mshurbanovo.sk
0911 300 470 Róbert Dobi, robert.dobi@hurbanovo.sk

•

Predseda komisie poskytol prístup k materiálom, ktoré boli prerokovávané na zasadaniach
MZ.

•

Skupina bude komunikovať na messengeri, vytvorenie skupiny a zaradenie členov zabezpečí
predseda komisie.

•

Do konca marca musí byť spracovaný a schválený poradovník na byty – spracuje Dobi,
predloží na komisiu na prerokovanie a následne predloží na zasadaní MZ na schválenie.

•

Členovia komisie sa vyjadrili k zosnulému Dr. Kučerovi, ktorý roky pracoval pre mesto, nikto
z mesta nebol na pohrebe, čo je poľutovania hodné.

•

Predseda komisie informoval členov, že projekt na Polikliniku bol poslancami MZ schválený,
cena projektu je 1.4 milión Eur, čiastočne bude financovaný z úveru a čiastočne
z projektových zdrojov. Zazmluvnení sú lekári: Dr. Žingorová, Dr. Maťo, Dr. Basrtnáková, Dr.
Zachar, zubár, detský lekár, gynekológ budú tiež. Dr. Viola chirurg + dvaja Ukrajinci - lekári
do polikliniky, ktorí budú ordinovať od 1.4.2020.

•

Komisia navrhla, aby mesto na súde pri sporoch na pojednávaniach zastupoval nový vedúci
správneho oddelenia - zabezpečiť ako má vyzerať rozhodnutie, termín je od 01.05.2020.

•

Poukážky pre dôchodcov – komisia navrhla, že tie ktoré zostali z minulého roka (2019)
rozdeliť medzi klub dôchodcov Hurbanovo a Zelený háj - pomerovo pol na pol.

•

Komisia navrhla, aby bol pred poslancov MZ predložený návrh, aby sa našli financie na
poukážky na druhú polovicu roka 2020, počet je cca 1350x5 €, čo je 6.750 € - návrh bude
predkladať predseda komisie. Roznášanie poukážok vymyslieť, ale rozhodne nie za odplatu.
Členovia komisie by sami roznášali poukážky tiež.
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•

Žiadosti o jednorazový finančný príspevok – na MsÚ Hurbanovo boli podané dve žiadosti.
Tento finančný príspevok je možné schváliť pre jednu osobu raz ročne, do 50 eur, v prípade
dieťaťa 2x50 eur na školské pomôcky. Sociálna komisia rozhoduje o tom, komu sa prisúdia
tieto financie na základe žiadosti. Zistiť aký je balík na tieto prostriedky. Financie sa prideľujú
účelovo, teda na potvrdenie. Podľa čoho sa prisudzuje tento príspevok - VZN 86 o
jednorazovej dávke.
Podľa § 4 ods. 4) VZN č. 86:
Maximálna hranica poskytnutej dávky za jeden kalendárny rok:
a) Jednotlivec 40 Euro
b) Manželská dvojica 50 Euro
c) Rodina s jedným dieťaťom 60 Euro
d) Rodina s dvoma deťmi 80 Euro
e) Rodina s troma a viac deťmi 100 Euro
Informácia pre členov komisie: v rozpočte je schválená na tento účel suma 1.000 €.

•

Žiadateľka o jednorazový finančný príspevok Gabriela Vasová, nar. 1959, býva v jednej
domácnosti so synom, má príjem 275 € aj s vdovským, čo je menej ako životné minimum.
Komisia žiada, aby MsÚ od menovanej zabezpečil predloženie rozhodnutia o priznaných
príjmoch (alebo výpis z pošty) podľa § 4, prípadne predloženie iných dokladov potrebných k
rozhodnutiu. Nakoľko menovaná má tri deti, ktorý jej môžu pomôcť, mali by v prvom rade
deti zabezpečiť potrebnú pomoc.

•

Podobne aj Róbert Szelid.

•

Komisia žiada od MsÚ zabezpečiť, aby bolo upravené/pripravené tlačivo na vyplnenie
žiadosti o jednorazovú finančnú pomoc, kde žiadateľ predkladá aj potrebné doklady.

•

Komisia navrhuje upraviť staré VZN č. 86 z roku 2010 a aktualizovať sumy poskytovaných
finančných dávok, a to nasledovne: zvýšiť každú položku o 15 % so zaokrúhlením hore.
Uvedené žiada komisia riešiť dodatkom k VZN.

•

Byty Šáradská - do leta 2020 sa musia uvoľniť, od mája by sa mohli začať rekonštrukčné práce.
Komisia bude žiadať vyčleniť z rezervného fondu prostriedky na opravu týchto 8 bytov. Úloha
pre Dobiho: na čo je možné použiť rezervný fond - zistiť od rozpočtárky? Aké bude použitie
týchto bytov? Komisia navrhuje byty ponechali ako štartovacie, teda max. na jeden rok bez
možnosti predĺženia zmluvy.

•

Žiadosti na byty - kde sú, obnovovanie žiadostí či sú robené, ako starý je poradovník, VZN
113 pozrieť aké sú pravidlá prideľovania bytov.

•

Kollárovi, robí na technických, manželka vozíčkárka, predali dom. S mladými bol problém, bol
robený pohovor na meste záznamom. Komisia žiada, aby bolo VZN striktne dodržiavané, a
kto VZN poruší, treba okamžite konať. Komisia žiada, aby správca okamžite konal v
prípadoch, keď sa naplní VZN 113 - vznikne dlžoba za 2 mesiace na nájomnom, alebo sú
porušované pravidlá spolunažívania a zaslal ukončenie. Dlžníkom Melinda posiela výzvy
okamžite po vzniku dlžoby.

•

Právnička z Bytkomfortu žiada, aby mesto vytvorilo fond opráv pri spravovaných bytoch, aby
sa bežná údržba mala z čoho vykonávať. Komisia navrhuje preveriť vytvorenie fondu opráv
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na nájomné byty formou zvýšenia nájomného na tvorbu fondu opráv. Komisia žiada predložiť
na nasledujúce zasadanie, koľko minulo mesto pri nájomných bytoch na revízie, opravy ... za
rok 2019.
•

Na najbližšiu komisiu priniesť tlačivá týkajúce sa sociálnej komisie na prehodnotenie.
Nemáme sociálne byty, teda v tom zmysle upraviť tlačivo žiadosti.

•

Najbližšie bude komisia v týždni pred zastupiteľstvom, tj. v 13. týždni.

•

Komunitný plán - starý členovia sú platný dovtedy, kým nebude schválená nová komisia,
ktorá spracuje komunitný plán. Komunitný plán je vždy platný, robia sa jeho doplnenia.
Súčasný KP vypracovala Máčiková. Je potrebné zmeniť členov komisie, ktorý majú na starosti
komunitný plán, alebo treba nájsť niekoho, kto bude vyvíjať aktivity ohľadom komunitného
plánu. KP treba sfunkčniť, členstvo je zadarmo, teda je to neplatená funkcia. Do 2 týždňov
členovia tejto komisie majú navrhnúť osoby, ktoré budú pracovať v rámci KP.

•

Osloviť osoby, ktoré žiadajú o byt, aby opäť podali žiadosti, alebo doplnili svoje údaje, hlavne
o svojom príjme.

•

Komisia navrhuje, aby MsÚ vypracoval pre ľudí manuály, ako majú postupovať pri rôznych
žiadostiach.

•

Sociálna komisia zvykla ročne prideľovať na Mikuláša 90 deťom (2 pohlavia x 15 detí x 3
kategórie) zo slabších rodín balíčky, ktoré poskytla Baptistická cirkev. Kategorizuje sa na
pohlavie a na vek. Môže o to požiadať len organizácia, nie mesto. Komisia poverila Nikoletu
Murcinovú, aby nadviazala kontakt s predstaviteľom Baptistickej cirkvi.

•

Komisia žiada vedúceho správneho oddelenia o preverenie možnosti vytvorenia priestorov
pre komunitné centrum a spôsob jeho financovania mimo mestských zdrojov. V existujúcej
miestnosti je šanca, že by KC poslanci schválili.

•

Prílohu tejto zápisnice tvorí prezenčná listina.

Zapisovateľ: Ing. Róbert Dobi

....................................

Predseda komisie: Bc. Štefan Tomaščin

....................................
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PREZENČNÁ LISTINA
Zo zasadnutia komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej,
ktorá sa konala dňa 5.3.2010 14:00 štvrtok

1. Bc. Štefan Tomaščin

..................................................

2. Nikoleta Murcinová

..................................................

3. Anna Žigova

..................................................

4. Melinda Okuliarová

..................................................

5. Zuzana Illésová

..................................................

6. Róbert Dobi

..................................................

Hostia:

KOMISIA SOCIÁLNA, BYTOVÁ A ZDRAVOTNÁ |

4

