Zápis
zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie, konanej dňa 11.11.2015

Prítomní: Predseda: Helena Koťová
Podpredseda: Ľubomír Barák
Členovia: Ing. Mgr. Jozef Šimko

Program: 1. Otvorenie
2. Prerokovanie bytovej otázky žiadateľov na základe písomnej informácie
3. Prerokovanie nových žiadostí o byt
4. Rôzne

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 - Prerokovanie bytovej otázky žiadateľov na základe písomnej informácie
Komisia neodporúča zaradiť do evidencie žiadateľov o byt: Kováčovú Klaudiu, z dôvodu
nesplnenia podmienok – príjem pod hranicou ŽM – nevyhovuje VZN č. 5/2013.
Žiadosť o výmenu bytu žiadateľa Ľubomíra Krkošku komisia vzala na vedomie, ale členovia
komisie vyslovili nesúhlas s uvedným dôvodom výmeny bytu. Pri osobnej návšteve družky
Ľubomíra Krkošku na komisii dňa 27.05.2015, komisia navrhla menovanej možnosť pobytu
maloletej dcéry v zariadení (tábore) prostredníctvom UPSVaR, počas doby vykonania deratizácie.
Uvedenú možnosť navrhol člen komisie PhDr. Oliver Lakoštík, vedúci oddelenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately UPSVaR.
Informácie o pridelení bytov rozhodnutím primátorky mesta komisia vzala na vedomie, pričom pri
žiadateľke Ladislave Komorníkovej členovia komisie p.Barák a p.Šimko vyslovili nesúhlas s
pridelením bytu, vzhľadom na nesplnenie podmienok v zmysle VZN č. 5/2013. Súhlas vyslovila
predsedníčka komisie p.Koťová.

K bodu č. 3 – Prerokovanie nových žiadostí o byt
Komisia prerokovala nové žiadosti o prenájom bytu a odporučila zaradiť do evidencie žiadateľov
pre byty so štátnou dotáciou žiadosti:
Mgr.Marek Žilík, Monika Habalová, Iveta Čupková, Alžbeta Uhliarová, Karol Bulla
Komisia neodporučila zaradiť do evidencie žiadateľov (z dôvodu nesplnenia podmienok):
Helena Halázsová, Iveta Bartošová, Ľubomír Fízik

K bodu č. 4 – Rôzne
Členovia komisie navrhujú do zoznamu žiadateľov o byt predkladaných na komisii doplniť
informácie o prípadných podlžnostiach voči mestu a organizáciám zriadeným mestom.
Do budúceho zasadnutia komisie predložiť:
- zoznam všetkých žiadateľov o byty
- zoznam všetkých nájomníkov v bytoch, ktoré sú v správe Bytovej správy s.r.o.

Helena Koťová, v. r.
predsedníčka komisie

Zapísala: Bc.Eva Gregáňová
Dňa: 12.11.2015

