Zápisnica
Zo zasadania komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej
ktorá sa konala dňa 10.06.2021 od 14:00 vo štvrtok v kultúrnom dome mesta Hurbanovo
Prítomný: Anna Žigová, Ing. Róbert Dobi, Zuzana Illésová, členovia komisie,
a Mgr. Iveta Fazekašová, Mgr. Renáta Šuláková, , Mgr. Martina Labaš, Mgr. Nataša Ďurišová,
Bc. Kristián Vrábel, členovia skupiny komunitného plánu.
Predsedkyňa komisie zahájila zasadanie. Komisia zasadla z dôvodu potreby oživenia práce
skupiny komunitného plánu. V rámci zasadania boli prediskutované témy:
1. Riešenie bývania v meste, nedostatok mestských nájomných bytov, žiadne byty 2. kategórie
pre žiadateľov a takéto byty, nesegregovať rómsku komunitu mimo mesto. Bolo by možné
riešiť, že by si rómske rodiny s pomocou mesta stavali svoje domy? Sú vytypované rodiny
rómov, ktoré majú príjmy na to, aby platili nájomné bývanie.
2. Komunitné centrum - je otvorený program s dotáciami, ktoré ponúka štát, mesto má aj
priestory, len je potrebné aby odsúhlasili poslanci zriadenie KC.
3. Členovia komisie si prečítajú a vyhodnotia KP, ktorý je zverejnený na webovej stránke
mesta. Svoje postrehy zašlú na email Dobiho.
4. Predsedkyňa komisie predloží poslancom zoznam členov, ktorých bude žiadať na schválenie,
aby komisia PHSR bola legalizovaná.
Ďalej bolo prejednané, že do VZN 113 o bytoch je potrebné dopracovať bod, ktorý sa týka
upresnenia žiadostí. Dochádza totiž k situácii, že žiadateľ žiada 3 izbový byt, ale ponúkneme
mu 1 izbový, ktorý sa práve uvoľnil. Žiadateľ v takomto prípade našu ponuku odmietne, čo
podľa VZN znamená, že je odsunutý na koniec poradovníka. Je potrebné doplniť bod do VZN,
na základe ktorého „Ak ponúkneme byt iný, ako žiadateľ žiada, nie je žiadateľ povinný ponuku
prijať. Toto neznamená že človek z poradovníka nie je vylúčený a zachováva si svoju pozíciu“.
Ďalej komisia jednala o možnosti prehodnotiť, ako je možné tvoriť fond na opravy bytov, ktorý
sa teraz netvorí. Preto opotrebenie našich nehnuteľností musí mesto financovať vždy
z vlastných zdrojov, a nájomníci, ktorí v bytoch bývajú sa nijako nepodieľajú na fonde opráv.
Rokovanie komisie bolo ukončené o 15:25 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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