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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej pri MsZ v Šamoríne  

dňa 24.10.2019 

 

Prítomní: Edit Bauer, Anna Bodóová, Ildikó Bodóová, Angela Jágerová, Adél Mezei, Monika 

Mezzeiová, Ladislav Sipos, Renáta Varga, Miroslava Hargašová 

 

Predsedníčka komisie po privítaní všetkých prítomných otvorila rokovanie s nasledovným programom:  

1) Správa o činnosti Domov Seniorov AMBRÓZIA 

2) Správa o činnosti na úseku sociálnych služieb a opatrovateľskej služby Mesta Šamorín  

3) Informovanie o aktuálnej situácii v oblasti mestských bytov  

4) Rôzne 

 

K bodu 1)  

Riaditeľka DS AMBRÓZIA p. Anna Bodóová podala správu o činnosti zariadenia: 

Zariadenie má 36 klientov, 21 zamestnancov (1 na MD), a bolo potrebné obsadiť miesto hl.sestry. 

Prebiehajú rôzne aktivity a školenia, ktorých sa zúčastňujú (inštruktor soc.práce), zmyslová aktivizácia, 

voľnočasové aktivity (ručné práce), príležitostné akcie (podľa sviatkov v roku), návštevy škôlkarov 

poskytovanie obedov pre dôchodcov, a pod. 

Je veľa záujemcov o umiestnenie, ktorí väčšinou potrebujú akútne riešiť umiestnenie v zariadení. 

Aktuálne evidujú 12 záujemcov z toho 6 zo Šamorína, ostatní z okolia BA, SC. 

Nevymožiteľné pohľadávky sú len z minulých období spred 8-9 rokov. 

Navrhujú zmenu rozpočtu žiadajú viac hlavne na mzdové výdavky, ktorú sú vypočítané na obdobie od 

09/2020 na kvalifikovanú posilu a kuchárku. Je predpoklad, že budú problémy s personálnym 

obsadením zariadenia. 

Chceli by kúpiť práčku, ktorú budú potrebovať, ostatné financie (128.803,- €), ktoré žiadajú sú na 

zariadenie novej časti DS, ktorá je vo výstavbe. 

p. Bauer uviedla, že suma je síce vysoká ale nie je prehnaná a bude potrebné sa pokúsiť čo najviac 

pokryť z projektov. 

Komisia odporučila aby sa mesto usilovalo o projekt z MP SVR SR. 

p. Anna Bodóová poskytne súčinnosť ak to bude mesto potrebovať aby mohol byť projekt úspešný 

Komisia odporúča MsZ schváliť predložený rozpočet DS AMBRÓZIA.  



K bodu 2)  

p. Monika Mezzeiová informovala členov komisie o činnosti na úseku sociálnych služieb 

a opatrovateľskej služby Mesta Šamorín ku dňu 30.09.2019: 

Počet opatrovaných osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba v domácnosti opatrovaných osôb 

na území mesta Šamorín je celkovo 21 klientov. Občania uhradili celkovo 8.480,- € za poskytovanie 

opatrovateľskej služby v zmysle VZN mesta Šamorín č. 4/2018. 

Opatrovateľky, ktoré vykonávajú práce v rámci opatrovateľskej služby sú v pracovnom pomere  a ich 

počet je 14. 

Posudková činnosť – bolo podaných celkovo 60 podaní na posúdenie odkázanosti na soc. službu, z toho 

51 podaní na MsÚ v Šamoríne a 9 podaní na SOcÚ (Čakany-2, Mierovo-1, Rohovce-4, Štvrtok na 

Ostrove-2) 

V Šamoríne bolo podaných 32 žiadostí  na posúdenie do zariadenia seniorov, 8 žiadostí na posúdenie 

do zariadenia opatrovateľskej služby a 11 žiadostí na posúdenie poskytovania opatrovateľskej služby. 

Z dôvodu zmeny zdravotného stavu klientov boli vydané nové zdravotné posudky, z toho dôvodu sa 

vykonalo prehodnotenie a následne nové posúdenie odkázanosti a to v zariadení pre seniorov u 10 

klientov a 21 klientov bolo preposúdených v domácnosti, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba. 

Vo všetkých prípadoch boli vykonané šetrenia buď v domácnosti alebo v zariadení, následne boli 

vydané sociálne posudky a posudky o odkázanosti. 

Mesto je poručníkom jednej osoby, v mene ktorej vykonáva právne úkony poverená zamestnankyňa 

mesta.  

Na úseku opatrovateľskej služby neboli evidované žiadne sťažnosti. 

Komisia predloženú správu vzala na vedomie 

 

K bodu 3)  

Prítomní členovia sa oboznámili s aktuálnym stavom obsadenosti a udržiavania mestských bytov. T.č. 

neevidujeme voľné byty na prenájom. Dopyt po bytoch prevyšuje ponuku. Väčšina žiadateľov, ktorí 

chcú byť zaradení do evidencie MsÚ, nespĺňa niektorú alebo niektoré podmienky stanovené vo VZN 

mesta Šamorín č. 5/2018 o podmienkach prenajímania bytov vo vlastníctve mesta Šamorín (trvalý pobyt 

v meste, žiadne nedoplatky voči mestu, výška príjmu a pod.). 

Priebežne sa aktualizujú nájomné vzťahy s nájomcami v mestských nájomných bytoch, ktorým sa končí 

nájomná zmluva, a ktorí si riadne plnili svoje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy. 

Väčšina pohľadávok na nájomnom je zo starších období.  

Pod č. RZ 21260/2019 zo dňa 18.09.2019 MsÚ eviduje jednu žiadosť o odpustenie poplatku 

z omeškania. 

Komisia po prehodnotení rodinných a majetkových pomerov žiadateľa, navrhuje žiadosti o odpustenie 

poplatku z omeškania vyhovieť. 

Členovia komisie boli informovaní o nevyhovujúcom stave bytov, v prípadoch ich odovzdania.     

Komisia opätovne navrhuje, aby byty boli odovzdávané novým nájomcom vymaľované a aby boli 

vykonané bez zbytočného odkladu nevyhnutné opravy v týchto bytoch tak, aby boli riadne užívania 

schopné.  



K bodu 4) 

Nakoľko neboli predložené ďalšie otázky na prerokovanie, predsedníčka poďakovala prítomným za 

účasť a rokovanie ukončila. 

 

Ing. Edit Bauer predsedníčka komisie 

Zapísala: Miroslava Hargašová 


