Mesto Hurbanovo, Komárňanská 24, 94701 Hurbanovo

Zápisnica
zo zasadnutia komisie zo dňa 26.3.2019 o 17:00 v Hurbanove

1. Predstavenie:
Na úvod sa členovia komisie predstavili, vyjadrili a predstavili svoje vízie
a názory na sociálnu, bytovú a zdravotnú politiku v meste. Privítali sme
pozvaného hosťa JUDr. Miroslava Rusňáka, ktorému sme zároveň poďakovali
za prítomnosť.
2. Administratíva
Komisia vyplnila osobné dotazníky a podpísala prezenčnú listinu. Určil sa
zapisovateľ - Nikoleta Murcinová
3. Návrh termínov:
Komisia sa zhodla, že sa bude stretávať na pravidelnej báze( 2-mesačnej),
minimálne s termínom určeným 7 dní dopredu.
4. Priority komisie na rok 2019
Medzi priority komisie patrí efektívne zavedenie inštitútu osobitého príjemcu,
ktorý bude mať výchovný charakter. Ďalej nastavenie kontroly povinnej
školskej dochádzky pre deti zo slabého sociálneho prostredia.
Zahájenie vybudovania štartovacích bytov pre mladé rodiny s deťmi, kde bude
podmienka, že dospelí členovia musia mať trvalý pracovný pomer minimálne 2
roky pred pridelením štartovacieho bytu.
5. Návrh smerovania
Komisia sa zhodla, že sa pre toto stretnutie bude venovať sociálnej politike
v meste, ktorá je najzraniteľnejšia v tomto čase.
6. Návrhy uznesení
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prijať uznesenie, ktorým zaviaže
primátora mesta do 30.júna 2019 doručiť vypracovanie plánu skultúrnenia
artézskej studne s následným vybudovaním zavlažovania zelene. Navrhujeme
zadať projekt študentom SPŠ stavebnej a po dohode s riaditeľom školy
vyhodnotiť víťazný projekt, ktorý získa finančnú odmenu.
Vysvetlenie: Voda vytekajúca z artézskej studne je nepitná a je v záujme
verejného zdravia, aby nebolo možné z nej priamo naberať vodu do zbernej
nádoby.

Zároveň odstrániť výdajový stojan na vodu z parku pri kostole. Keďže
výdajový stojan je mnohými obyvateľmi mesta používaný na vykonávanie
osobnej hygieny, nie je vhodné, aby bol umiestnený na tak frekventovanom
mieste.
Navrhujeme výdajový stojan premiestniť na parcelu číslo 1545.
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prijať uznesenie, ktorým zaviaže
primátora mesta do 30.júla 2019 poskytnúť komisie konzultanta s právnym
vzdelaním ohľadne zavedenia efektívneho inštitútu osobitého príjemcu.
Vysvetlenie:
Členovia komisie obdržali správu o vykonávaní inštitútu osobitého príjemcu
v našom meste. Obyvateľov, ktorí sú týmto dotknutí je celkom 32. Zistili sme,
že táto výška finančných prostriedkov nemá výchovný charakter. K tomu, aby
sme mohli zodpovedne pristúpiť k problému, potrebujeme odbornú konzultáciu
s právnikom, ktorý sa tejto tematike venuje.
Musíme postupovať s rozvahou, keďže sa jedná o mimoriadne závažný krok
a musíme dodržať legislatívu, samozrejme ju aj správne „ohnúť“.
Preto navrhujeme, aby nám bola poskytnutá právna rada.

7. Diskusia
Komisia diskutovala o individuálnej povinnej školskej dochádzke v našom
meste v špeciálnej Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským.
Na najbližšie zasadnutie komisie budeme žiadať presný menoslov detí, ktoré
majú nastavený individuálny učebný plán, aby sme mali presný prehľad
o školskej dochádzke a dokázali tak nastaviť efektívne kontrolu.
Komisia sa taktiež zhodla, že je neprípustné, aby detský lekári vydávali
potvrdenia o ospravedlnenej neprítomnosti. Berieme na vedomie, že je to
mnohokrát veľmi náročné vzdorovať požiadavke rodičov a preto chceme
kontaktovať detských lekárov, aby nám predostreli, čo môže mesto pre nich
spraviť a ako im pomôcť, aby sa vyhli tejto aj pre nich protiprávnej činnosti.
Komisia ďalej diskutovala o možnosti znovunavrátenia kultúry žitia v krízových
uliciach nášho mesta. K tomu, aby sme neviedli dlhé a bezvýznamné debaty
potrebujeme znova odpornú radu právnika, ktorý sa v problematike vyzná.
Predseda komisie navrhuje stretnutie s jednotlivými obyvateľmi dotknutých
ulíc, aby sa spoločne zosumarizovali možné riešenia a vyhodnotili kroky, ktoré
sa doteraz spravili.

8. Záver
Záverom sa predseda komisie poďakoval prítomným za ich čas venovaný
nášmu mestu.
Prítomní:
Zoltán Vereš (overovateľ)....................................

Nikoleta Murcinová (zapisovateľ).................................

Angelika Hajníková.......................................................

Miroslav Rusňák .................................................

