
Zápisnica 

Zo zasadania komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej 

ktorá sa konala dňa 13.12.2021 od 14:00 v piatok v zasadačke mestského úradu v 

Hurbanove 

 
Prítomný: Anna Žigová, Ing. Róbert Dobi, Zuzana Illésová, Nikoleta Murcinová, Melinda 
Okuliarová, členovia komisie, Koloman Cserge hlavný kontrolór mesta 

Predsedkyňa komisie zahájila zasadanie. V rámci zasadania boli prediskutované témy: 

- Ing. Dobi informoval komisiu o dodatku č. 5 k VZN č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb 

a o sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby, ohľadom 

prepravnej služby. Komisia nedoporučila uvedenú službu, nakoľko jej vyúčtovanie vidí ako 

netransparentné. Komisia navrhuje, aby túto službu prevádzkovalo mesto 

prostredníctvom svojho sociálneho zariadenia Smaragd a aby mesto dotovalo vlastné 

zariadenie. Žiadateľovi navrhuje komisia poskytnúť štandardnú dotáciu ako po predošlé 

roky, ktoré je prísne zúčtovateľná. 

- HK, Smaragd - prečo neodporučila komisia prijať navýšenie cien v Smaragde? Komisia: 

Ľudia v Smaragde sa sťažovali, že nevládzu platiť. Taktiež riaditeľka Smaragdu neuviedla, 

na čo sa použijú financie, o ktoré navýši príjmy od zákazníkov. Aj keď riaditeľka 

nepotrebovala, prijala dvoch zamestnancov. Mesto dotovalo uvedené zariadenie každý 

rok, a to najmenej 20.000 €. Navýšenie ktoré nebolo schválené činí 30.000 €, ale táto 

suma bola daná do rozpočtu ako dotácia mesta zariadeniu. Často deti musia rodičom 

doplácať v Smaragde, čo je v dnešnej dobe nesprávne, lebo aj deti ledva vyžijú. Preto 

komisia nesúhlasila s navýšením cien. HK: 90% obyvateľov Smaragdu má tak vysoký 

dôchodok, že by navýšenie zvládli. Mestskej polícii sa ide zvyšovať rozpočet o 19.600, a 

Smaragdu ideme brať 20.000. 

- Čo sa týka navýšenia rozpočtu Smaragdu o 30.000, komisia nezaujala stanovisko. 

- Byt na Festyho, ktorý sa uvoľnil: komisia odporučila Farkasa Júliusa s rodinou (2 dospelí + 

3 deti), podľa poradovníka; komisia žiada predložiť aktuálne doklady o príjme. 

- K  Norbert  - bezdomovec, nevládny, návrh je umiestniť ho do Smaragdu, a nech 

TSP vybavujú ostatné záležitosti. Momentálne je osoba umiestnená v ohrevovni, kde jej 

mesto poskytne 1x denne teplú stravu. 

- Komisia vyslovila pochvalu za roznášanie Mikuláškych balíčkov. 

- Heineken žiada mesto, aby navrhlo komu dajú peniaze z vrchnáčikov. Zástupkyňa navrhla 

mená, komisia navrhla T  M , ktorá má postihnuté dieťa. 

Rokovanie komisie bolo ukončené o 15:15 hod. 

Prezenčná listina s podpismi prítomných je prílohou tejto zápisnice. 

 

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

 

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




