
 

 

Z á p i s 

zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie, konanej dňa  27.05.2015 

 

 

Prítomní:  Predseda: Helena Koťová 

                 Podpredseda: Ľubomír Barák 

                 Členovia: PaedDr. Milan Klauz, PhDr. Oliver Lakoštík, Ing. Mgr. Jozef Šimko  

 

Hosť: RNDr. Pavel Bačík 

              

 

Program:  1. Otvorenie 

                 2. Riešenie byt.otázky občanov prítomných na komisii 

                 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  -  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. Bartoš Marian (uviedol, že nemá bývanie) – detaily zápisu sa nezverejňujú z dôvodu ochrany 

osobných údajov. 

2. Bartoš Jozef (Šobov 7) – detaily zápisu sa nezverejňujú z dôvodu ochrany osobných údajov. 

3. Suchá Drahomíra (býva v podnájme) – detaily zápisu sa nezverejňujú z dôvodu ochrany 

osobných údajov. 

4. Kalajová Erika (Šobov 8) –  detaily zápisu sa nezverejňujú z dôvodu ochrany osobných údajov. 

5. Balogová Mária (Šobov 7) – detaily zápisu sa nezverejňujú z dôvodu ochrany osobných údajov. 

6. Sýkorová Erika (A.Kmeťa 5) – detaily zápisu sa nezverejňujú z dôvodu ochrany osobných 

údajov. 

7. Kuchárová Dana (uvedla, že nemá bývanie) – detaily zápisu sa nezverejňujú z dôvodu ochrany 

osobných údajov. 

8. Komorníková Ladislava (Šobov 9) – detaily zápisu sa nezverejňujú z dôvodu ochrany osobných 

údajov. 

9. Vlačuha Štefan (A.Kmeťa 5 – nebytové priestory) - detaily zápisu sa nezverejňujú z dôvodu 

ochrany osobných údajov. 

 

Odporučenie komisie: 

 

Žiadosť Márie Balogovej, ktorá žiada o výmenu bytu zo zdravotných dôvodov maloletej dcéry, 

kvôli ktorým nemôže byť v byte vykonaná deratizácia, komisia odporučila riešiť ozdravovacím 

pobytom dieťaťa, počas ktorého môže byť deratizácia vykonaná. 

 

Komisia odporučila pre Komorníkovú Ladislavu riešiť bytovú otázku prostredníctvom vhodného 

zariadenia, vzhľadom na zdravotný stav po posúdení odkázanosti na sociálnu službu.  

 

Pre p. Sýkorovú Eriku komisia navrhla osobnú návštevu v uvedenom byte a odstránenie 

dostupných nedostatkov. 



 

Na Ul.L. Svobodu 36, komisia odporučila pridelenie bytu p. Zdenke Ličkovej 

 

Komisia navrhuje byt na Ul. Exnára 3 stiahnuť z verejnej dražby a prideliť záujemcovi o byt –  

Suchej Drahomíre. 
V prípade, že byt pôjde opakovane do verejnej dražby, komisia odporúča pridelenie bytu pre Suchú 

Drahomíru na Ul. Budovateľská 15. 

 

Komisia navrhuje byt na Ul. Farská prideliť žiadateľovi – Vlačuha Štefan. 

 

Pridelenie dvoch jednoizbových bytov na Ul. Budovateľská 15 komisia zo žiadateľov odporučila: 

Kalajová Erika – hlasovanie členov komisie pri uvedenej žiadateľke:  

za pridelenie bytu:        Koťová Helena – predseda 

                                      Ing. Mgr. Jozef Šimko – člen 

proti prideleniu bytu:    Ľubomír Barák – podpredseda 

                                      PaedDr. Milan Klauz – člen 

zdržal sa:                       PhDr. Oliver Lakoštík - člen 

 

Suchá Drahomára                              

rod. Boháčová 

 

Komisia vzala na vedomie žiadosti občanov (Bartoš Marian, Bartoš Jozef, Kuchárová 

Dana) a odporučila ich riešiť v rámci možností mesta. 

 

 

 

K bodu č. 3  – Prerokovanie nových žiadostí o byt  

Komisia prerokovala nové žiadosti o prenájom bytu a odporučila zaradiť do evidencie žiadateľov 

žiadosti:  

Madarová Tamara, Berkyová Miroslava, Kočalková Andrea, Kraják Peter, Kokyová Marika, 

Kalajová Erika 

 

Komisia odporučila zaradiť do evidencie žiadateľov pre byty postavené bez štátnej dotácie: 

Vidovičová Erika, Hiklová Iveta 

 

Komisia neodporučila zaradiť do evidencie žiadateľov: 

Píšová Ivana 

 

 

 

            K bodu č. 4 - Rôzne  

Predseda – Koťová Helena navrhuje zriadenie samostatnej kancelárie pre sociálneho pracovníka 

MsÚ 

Podpredseda – Barák Ľubomír navrhuje, aby boli sociálne dávky pre občanov vyplácané mimo 

priestoru Klientského centra 

 

 

 

 
        Helena Koťová, v. r.  

                                           predsedníčka komisie 

 

Zapísala: Bc.Eva Gregáňová 

Dňa: 28.05.2015 
 


