Zápisnica
Zo zasadania komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej
ktorá sa konala dňa 05.11.2021 od 14:00 v piatok v zasadačke mestského úradu mesta
Hurbanovo
Prítomný: Anna Žigová, Ing. Róbert Dobi, Zuzana Illésová, členovia komisie, hosť RNDr. Mária
Hamranová, zástupkyňa primátora.
Predsedkyňa komisie zahájila zasadanie. V rámci zasadania boli prediskutované témy:
- RNDr. Mária Hamranová informovala komisiu o poukážkach pre dôchodcov nad 65 rokov.
Spolu bolo zistených 1345 oprávnených osôb, poukážky sú 10 €, a viac ako polovica bola už
odovzdaná. Odovzdáva sa oproti podpisu. Pomáhajú zamestnanci, TP, MOPS-áci, mnohí
prídu osobne na úrad.
- Kováč Norbert, bezdomovec, bol umiestnený v ohrevovni, priniesla ho sanitka v stredu vo
večerných hodinách, podrezal si žili. Terénne pracovníčky už spustili proces riešenia situácie
tohto človeka. Jedná sa o osobu, ktorú deložoval exekútor.
- Pintérová Renata – bola na MsÚ zisťovať, na ktorom mieste je v poradovníku bytov. Tu bolo
zistené, že bola z neznámej príčiny zaradená v roku 2019 do zoznamu na byty 2. kategórie.
Menovanú je potrebné zaradiť do poradovníka podľa dátumu podania žiadosti na byt 1.
kategórie – má na to všetky predpoklady podľa VZN, nový poradovník priniesť na
decembrové zasadanie MZ. Súčasne riešiť aj osobu Zoltán Zsigo, ktorý sa sťažoval, že je
neprávom na zlom poradí v poradovníku.
- Dom Sesíleš – Ing. Dobi informoval komisiu o stave budovy – oprava nie je pre mesto
rentabilná, nakoľko tu bývajúci majú veľmi nízke nájomné. Komisia súhlasí s odpredajom
budovy pre tu bývajúcich. Komisia navrhuje, aby mesto hľadalo spôsob, ako postaviť byty
2. ale aj 1. kategórie.
- Komisia navrhuje, aby došlo k riešeniu pozemkov na nevytvorenej ulici Robotnícka –
Orechová, ktorá sa nachádza zakreslená v katastrálnej mape a ponúka možnosť na
výstavbu rodinných domov pre záujemcov. Taktiež bola prerokovaná situácia ohľadne
možnej výstavby v lokalite Fialkovej ulice, kde sa pripravuje urbanistická štúdia.
- Vyskočil Štefan - ak mesto má na toto zdroje, komisia nemá námietky na umiestnenie v
Smaragde. Komisia nesúhlasí s použitím zdrojov určených sociálnej komisii. Komisia má
obavy o to, že tento precedens budú iný zneužívať a takto mesto príde o peniaze. Je
potrebné pohľadať súrodencov. Problémom je aj to, že menovaný je dlžníkom mesta.
- Smaragd – v súčinnosti s riaditeľkou domova dôchodcov sa pripravuje úprava VZN, nakoľko
z dôvodu radikálneho zvýšenia cien energií je tento krok opodstatnený, návrh VZN by mal
obsahovať odôvodnenie, prečo sa budú zvyšovať ceny, porovnanie cien s okolitými
zariadeniami.
- V príprave je VZN k sociálnemu taxíku, čaká sa na čísla prepravovaných od Prosocie,
pripraviť textovú časť, aby sa doplnili len čísla, Pomaly pripravovať dodatok k VZN o

sociálnych službách k poskytnutiu príspevku na prepravnú službu. Osobne jednať s
Prosociou. Potrebujeme vedieť koľko ľudí sa vozí v Hurbanove, koľko do Komárna a koľko
do Zámkov. Aké majú podmienky na prepravnú službu. Príspevok sa poskytne pre držiteľov
preukazu ZŤP alebo pre osoby s problémom s pohybom, a osobám ostatným nad 65 rokov,
na odvoz k lekárovi alebo na ošetrenie. Zistiť ako to funguje v okolitých obciach - Nesvady,
Komárno.
Rokovanie komisie bolo ukončené o 15:15 hod.
Prezenčná listina s podpismi prítomných je prílohou tejto zápisnice.

Zapisovateľ: Ing. Róbert Dobi
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Predseda komisie: Anna Žigová
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