
Zápisnica 

Zo zasadania komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej 

ktorá sa konala dňa 19.11.2021 od 14:00 v piatok v zasadačke mestského kultúrneho 

strediska Hurbanovo 

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

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

- V zmysle úloh z predošlého zasadania komisie, pracovníci MsÚ Hurbanovo v súčinnosti 

s riaditeľkou domova dôchodcov pripravili dodatok k VZN č. 122 o poskytovaní sociálnych 

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

doplnenie č. 5. Dôvodom pre zvýšenie cien je radikálne zvýšenie cien energií v tomto roku 

opodstatnený, návrh VZN obsahuje odôvodnenie, prečo sa budú zvyšovať ceny, porovnanie 

cien s okolitými zariadeniami. Zvýšenie cien poplatkov za služby vo Smaragde - komisia 

jednohlasne bola proti tomuto zvyšovaniu cien, nakoľko dôchodcovia toto už nebudú mať 

z čoho financovať. 

- Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na mimoriadne výdavky žiadateľa S  

G  - vyhorený byt, v zmysle VZN č. 137 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej 

núdzi a mimoriadnych dávok mestom Hurbanovo, čl. V. ods. 1 písm. a) Mimoriadna dávka 

na pomoc občanovi je dávka, ktorá sa môže poskytnúť fyzickej osobe, ktorá sa ocitla v 

mimoriadne nepriaznivej sociálnej, finančnej a krízovej situácii. Za mimoriadnu situáciu na 

účely poskytnutia tejto dávky možno považovať odstraňovanie následkov živelnej pohromy 

(záplava, víchrica, zemetrasenie, požiar a pod.) - komisia rozhodla tak, že v zmysle cl. VII. 

ods. 1 písm. a) navrhuje udeliť žiadateľke 800 € dávku v prípade predloženia potrebných 

dokladov. 

- Člen komisie Ing. Dobi informoval členov komisie o možnosti postaviť byty formou 

investora ako prezentoval JUDr. Szabo na dnešnom stretnutí na MsÚ. Komisia konštatovala, 

že je potrebné riešiť bývanie v meste pre obyvateľov mesta. V zmysle VZN má mesto byty 

1. a 2. kategórie. Pre výstavbu bytov 2. kategórie by sa mohlo použiť pozemok 1290/1, 

pozemok mesta - orná pôda, ulica Záhradkárov, pre výstavbu bytov 1. kategórie je vhodná 

lokalita Sládkovičova. 

- Komisia ďalej diskutovala o problematike sociálneho taxíka - prepravnej služby – 

predsedkyňa komisie má informáciu, že vraj Prosocia stiahla žiadosť. V pondelok túto 

informáciu preverí Ing. Dobi. Členov komisie tiež informoval o tom, aké sú priemerné 

hodnoty podľa štatistiky predloženej Prosociou. 

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  .................................... 




