
Zápisnica 

Zo zasadania komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej 

ktorá sa konala dňa 09.02.2022 od 13:00 hod. v stredu v zasadačke mestského úradu 

Hurbanovo 

 
 
Prítomný: Anna Žigová, Ing. Róbert Dobi, Zuzana Illésová, Melinda Okuliarová, členovia 
komisie. Prizvaný hosť: Mgr. Štefan Labaš, za NO Prosocia, Koloman Cserge, hlavný kontrolór 
mesta Hurbanovo. 

Predsedkyňa komisie zahájila zasadanie. V rámci zasadania boli prejednané témy 

ohľadom poskytovania sociálnej služby – prepravná služba, a žiadosti vo veciach sociálnych 

podané mestu Hurbanovo. 

 

Predsedkyňa požiadala p. Labaša, aby ozrejmil komisii svoju žiadosť o poskytnutie 

príspevku od mesta Hurbanovo na prepravnú službu. Prebehla diskusia komisie, p. Labaša a 

hlavného kontrolóra k problematike prepravnej služby. V diskusii sa hovorilo o dodatku k VZN 

č. č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia za 

poskytované sociálne služby, doplnenie č. 5, prerokované na MZ dňa 14.12.2021. Dodatok 

k VZN nebol schválený. Ďalej sa hovorilo o zákonných podmienkach poskytovania služby, 

financovania a pod. Skúmal sa materiál - žiadosť o poskytnutie príspevku na poskytovanie 

prepravnej služby, ktorý bol p. Labašom predložený, a prejednaný na decembrovom MZ. 

Prosocia je neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, a nevytvára zisk. Ministerstvo ako 

kontrolný orgán skúma ekonomicky oprávnené náklady veľmi prísne, a cena prepravnej služby 

– tzv. sociálneho taxíka sa stanovuje tak, aby boli dodržané ustanovenia zákona. 

Predsedkyňa komisie žiada p. Labaša, aby v spolupráci so správnym oddelením MsÚ 

Hurbanovo bol „dotiahnutý“ návrh VZN k prepravnej službe. 

Komisii a HK mesta boli predložené doklady týkajúce sa účtovania opatrovateľskej 

služby, ktorá je poskytovaná NO Prosocia ako neverejným poskytovateľom. Prítomní sa mohli 

presvedčiť, že sú podmienky VZN č. 122 a podmienky určené zmluvou medzi Mestom 

Hurbanovo a NO Prosocia dodržané. Podobný princíp účtovania by sa vykonával aj v súvislosti 

s poskytovaním prepravnej služby. 

 

V ďalšej časti zasadania komisie boli prerokované nasledujúce otázky: 

- Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky N  S , v zmysle VZN č. 137 o 

poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok mestom 

Hurbanovo - komisia neodporúča poskytnutie dávky. Jednorazová dávka situáciu v rodine 

nezmení a nerieši. V decembri bola poskytnutá pomoc matke žiadateľky. 

-  Žiadosť p. R  P  nar.  ohľadom preradenia zo zoznamu na byty 2. 

kategórie do oznamu na byty 1. kategórie, pani žije sama s dcérou, , 

mestu nedlhuje - v marci sa bude komisia zaoberať poradovníkom na byty a bude riešiť aj 

podrobnosti tejto žiadosti. Všetkých žiadateľov vyzvať o doplnenie žiadosti o príjmy za rok 

2021. 



- Žiadosť p. K  K nar. , bytom Sesíleš, mestu nedlhuje, o prednostné pridelenie 

bytu - komisia neodporúča ísť s postupom prednostného pridelenia. 

- p. Š  V  podal žiadosť o prispievanie úhrady za poskytované SS - mesto neuzat-
vára zmluvu s vlastnou rozpočtovou organizáciou, ale chýbajúcu sumu dofinancuje v roz-
počte. 

- Správa o predĺžení nájomnej zmluvy MOM Bohatá pre MZ. 

Rokovanie komisie bolo ukončené o 14:30 hod. 

Prezenčná listina s podpismi prítomných je prílohou tejto zápisnice. 

 

 

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

 

Predseda komisie: Anna Žigová  .................................... 




