Zápis
zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie, konanej dňa 26.08.2015
Prítomní: Predseda: Helena Koťová
Členovia: Ing. Mgr. Jozef Šimko, PhDr. Oliver Lakoštík
Hosť: RNDr. Pavel Bačík

Program: 1. Otvorenie
2. Riešenie bytovej otázky občanov prítomných na komisii
3. Prerokovanie bytovej otázky žiadateľov na základe písomnej informácie
4. Prerokovanie nových žiadostí o byt
K bodu č. 1 – Komisiu otvorila p.Helena Koťová, predsedníčka komisie, ktorá všetkých
prítomných privítala a oboznámila ich s programom komisie.
K bodu č. 2 - Riešenie bytovej otázky občanov, ktorí sa osobne zúčastnili komisii
Komisie sa zúčastnili občania mesta, ktorí chcú riešiť svoju bytovú otázku a prezentovali pred
komisiou svoje rodinné a majetkové pomery:
1. Petro Marián (t.p. Prenčov č.152) – detaily zápisu sa nezverejňujú z dôvodu ochrany osobných
údajov.
2. Sýkorová Erika (t.p. A.Kmeťa č.5) – detaily zápisu sa nezverejňujú z dôvodu ochrany osobných
údajov.
Odporučenie komisie:
Komisia odporučila Petra Mariána zaradiť do evidencie žiadateľov. Na základe posudzovaného
príjmu za rok 2014 vyhovuje pre inú kategóriu bytov, ale podľa potvrdenia príjmu zo závislej
činnosti v tomto roku vyhovuje aj pre byty so štátnou dotáciou. Komisia odporučila po uvoľnení
niektorého z bytov, pridelenie uvedenému žiadateľovi.
Komisia odporučila Sýkorovú Eriku zaradiť do evidencie žiadateľov pre inú kategóriu bytov a
riešiť tak, ako budú riešení ostatní nájomníci domu na ul. A.Kmeťa č.5, keď dom pôjde do
rekonštrukcie. (Menovaná má evidované nedoplatky na Bytovej správe s.r.o. a nájomná zmluva je
uzatvorená na dobu určitú)
K bodu č. 3 – Prerokovanie bytovej otázky žiadateľov na základe písomnej informácie
Komisia odporúča pridelenie bytu (garsónky) na ul.Šobov č.9 Denise Kalajovej, po nájomcovi
Dušanovi Žigmundovi, ktorý je umiestnený v Špecializovanom zariadení Domova Márie.
Komisia vazala na vedomie požiadavku Lackovej Valérie o náhradné bývanie. Dôvod pre ktorý
požiadavku podala bol prerokovaný a p.Lacková už bola konateľom Bytovej správy o ďalšom
postupe poučená.
Komisia vzala na vedomie opakovanú žiadosť Turčanovej Libuši a odporučila pridelenie najbližšie
voľného 1 izbového bytu na ul.Budovateľskej.

K bodu č. 4 – Prerokovanie nových žiadostí o byt
Komisia prerokovala nové žiadosti o prenájom bytu a odporučila zaradiť do evidencie žiadateľov
žiadosti:
Silárdyová Viera, Petro Marián
Komisia odporučila zaradiť do evidencie žiadateľov pre byty postavené bez štátnej dotácie
žiadosti:
Adamská Marta, Sýkorová Erika, Blaženiak Juraj, Prokajová Andrea

Helena Koťová, v. r.
predsedníčka komisie

Zapísala: Bc.Eva Gregáňová
Dňa: 27.08.2015

