
Zápisnica 

Zo zasadania komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej 

ktorá sa konala dňa 10.05.2022 od 13:00 hod. v utorok v zasadačke mestského úradu 

Hurbanovo 

 
 
Prítomný: Anna Žigová, Ing. Róbert Dobi, Zuzana Illésová, Melinda Okuliarová, Nikoleta 
Murcinová, členovia komisie. 

Predsedkyňa komisie zahájila zasadanie. V rámci zasadania bolo prejednané: 

- V prvom rade bol prejednaný návrh urbanistickej štúdie vypracovaný pre sídlisko 

Vinohrady a Fialkovú ulicu. Na komisii bola položená otázka, či táto štúdia bola 

komunikovaná s obyvateľmi, ktorí sú v tejto lokalite dotknutý. Bytová komisia hodnotí 

štúdiu pozitívne, komisia navrhuje verejnú diskusiu k tejto téme pred schválením štúdie. 

-  L  K  – žiadosť o poskytnutie ubytovania, komisia navrhuje aby si žiadateľ podal 

žiadosť do sociálneho zariadenia, pravdepodobne cez VUC, nakoľko mesto Hurbanovo 

nedisponuje momentálne žiadnym voľným bytom, a nie je ani vo vyhliadke, že by sa 

nejaký uvoľnil. Žiadateľ má uvedený pobyt len Hurbanovo. 

- D  S  – žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky - komisia vzhľadom na dlžobu 

voči mestu nesúhlasí s poskytnutím jednorazovej dávky. Mestu dlhuje žiadateľ, jeho 

družka, aj dcéra, poskytnutie jednorazovej dávky je vylúčené platným VZN. 

- A  N  - žiadosť o jednorazovú dávku - komisia navrhuje sumu 50 €, hlasovanie: 

4 ano, jedna sa zdržala. 

- G  V  – žiadosť o jednorazovú dávku - nakoľko má žiadateľka príjem prevyšujúci 

životné minimum, a býva v jednom dome so synom, neodporúča priznanie jednorazovej 

dávky. 

- Komisia prerokovala petíciu chodníku Holanovo Zelený Háj a súhlasí s tým, aby sa 

vybudoval prechod pre chodcov na ceste I. triedy - teda jednalo sa so SSC o vybudovaní 

prechodu. 

- Poradovník na byty – Ing. Dobi informoval komisiu o splnení úlohy osloviť žiadateľov, či 

trvajú na žiadosti, a predložili aktuálne príjmy. Po vyhodnotení prišlých dokladov bude 

zoznam predložený komisii na vyhodnotenie. 

- Komisia sa zaoberala aj sťažnosťou obyvateľov Pavlovho dvora ohľadne nefunkčného 

rozhlasu po drôte. Problémy spôsobuje výmena osvetľovacích telies na hlavnej ceste 

Komárňanská – Novozámocká. 

- Rokovanie komisie bolo ukončené o 14:10 hod.. 

Prezenčná listina s podpismi prítomných je prílohou tejto zápisnice. 

 

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

 

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




