
Zápisnica 

Zo zasadania komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej 

ktorá sa konala dňa 11.04.2022 od 13:00 hod. v pondelok v zasadačke mestského úradu 

Hurbanovo 

 
 
Prítomný: Anna Žigová, Ing. Róbert Dobi, Zuzana Illésová, Melinda Okuliarová, Nikoleta 
Murcinová, členovia komisie, a hosť Mgr. Renáta Šuláková, riaditeľka zariadenia pre seniorov 
Smaragd. 

Predsedkyňa komisie zahájila zasadanie. V rámci zasadania bolo prejednané: 

- Dodatok č. 5 VZN č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej 

určenia a platenia za poskytované sociálne služby. Vzhľadom na zvýšenie cien potravín u 

dodávateľov je potrebné vykonať úpravu ceny stravnej jednotky v zariadení pre seniorov 

Smaragd. V súčasnej dobe je cena určená VZN vo výške 3,66 €/deň a stravníka. 

Zohľadnením navýšených cien sa predkladá návrh určenia stravnej jednotky vo výške 4,37 

€/deň na stravníka. Pri šetriacej cene sa k tejto cene pripočíta + 10% ceny, pri diabetickej 

strave + 25%. Materiály potom obsahujú presné výpočty týchto cien stravnej jednotky a 

porovnanie s doterajšou výškou stravnej jednotky. Súčasťou materiálu sú cenníky 

dodávateľov potravín, ktoré predložili v cenových ponukách počas procesu verejného 

obstarávania. Pri navýšení ceny stravnej jednotky sa vychádzalo aj z týchto cenníkov. 

Pre zabezpečenie predpísaného zloženia a kvality potravín ľuďom umiestneným v ZPS 

Smaragd je zvýšenie ceny potrebné. Podľa vyjadrenia riaditeľky navrhovaná cena stravnej 

jednotky bude pokrytá novozazmluvnenými cenami od dodávateľov do konca roka 2022. 

Zvýšenie bude v plnej miere hradené klientmi ZPS Smaragd, ktorí sú so zvýšením cien 

uzrozumení. ZPS Smargad pracuje s minimálnym počtom opatrovateľov, čo bolo pri 

kontrolách vždy vytknuté. Zariadenie má 100% stav počtu klientov. Klienti sú si vedomí aj 

toho, že bude musieť prísť aj ku zvýšeniu cien z dôvodu rastu cien energií. 

Komisia jednohlasne súhlasí s návrhom dodatku k VZN. 

- Od 1.5.2022 sa v zmysle zákona bude zvyšovať cena za stravnú jednotku pre zamestnanca 

na 4,50 €. Nakoľko kuchyňa mestského úradu v Hurbanove varí aj pre dôchodcov cca 20-

30 obedov denne. Zvýšenie ceny na túto cenu pre dôchodcov by znamenalo, že by sa 

odhlásili z obeda, čo by bolo likvidačné pre kuchyňu. Preto primátor mesta navrhuje, aby 

pre dôchodcov bola stanovená cena 4 € ktoré hradia oni, a zostatok 0,50 € bude dotovať 

samotné mesto. 

Sociálna komisia jednohlasne súhlasí s návrhom primátora. 

- Žiadosť o poskytnutie pomoci mimoriadnej dávky pre  - žiadateľka 

žiadala financie na prevoz nebohej dcéry z BA do Hurbanova. Žiadateľka má voči mestu 

pozdĺžnosti vo výške 220,20 €. Príspevok v zmysle VZN č. 137, článok VI ods. 4) 

poskytnutý nemôže byť. Manžel  bol telefonicky informovaný a odmietol 

akúkoľvek spoluprácu, nakoľko žiadal o úhradu 100% nákladov na prevoz nebohej, 

mesto však podľa VZN mimoriadnu dávku v požadovanej výške poskytnúť nemôže. 



 Komisia túto skutočnosť vzala na vedomie. 

- Žiadosť o poskytnutie pomoci jednorazovej dávky pre . Požaduje 

jednorazovú finančnú pomoc, nakoľko výška jej príjmov nepostačuje ani na 

zabezpečenie stravy. Pozdĺžnosti voči mestu nemá. V zmysle VZN č. 137 bola požiadaná 

pri predložení žiadosti, aby predložila doklad - potvrdenie o príjmoch. Do dnešného dňa 

toto potvrdenie nepredložila. Z dôvodu neúplnej žiadosti príspevok poskytnutý nemôže 

byť. 

 Komisia túto skutočnosť vzala na vedomie. 

Rokovanie komisie bolo ukončené o 13:40 hod. 

Prezenčná listina s podpismi prítomných je prílohou tejto zápisnice. 

 

 

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

 

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




