
 

 

Z á p i s 

zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie, konanej dňa  21.09.2016 

 

 

Prítomní:  Predseda: Helena Koťová 

                 Podpredseda: Ľubomír Barák 

                 Členovia: Ing. Mgr. Jozef Šimko, PhDr. Oliver Lakoštík  

 

Hostia: RNDr. Pavel Bačík 

            Marianna Orgóniová 

              

 

Program:  1. Otvorenie 

                 2. Riešenie bytovej otázky občanov prítomných na komisii 

                 3. Prerokovanie nových žiadostí o byt + informácie o pridelení bytu 

                 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 komisie 

 

Komisie sa zúčastnili občania mesta, ktorí chcú riešiť svoju bytovú otázku a prezentovali pred 

komisiou svoje rodinné a majetkové pomery: 

1. Suchá Helena - žiada o pridelenie bytu  z dôvodu nepriaznivej soc.situácie 

2. Kandráčová Mária –  žiada o pridelenie bytu z dôvodu nepriaznivej soc.situácie  

 

 

Odporučenie komisie: 

Suchá Helena: Na základe podlžnosti, komisia odporučila žiadateľke uhradiť evidovaný 

nedoplatok na poplatku za komunálny odpad a následne bude jej žiadosť  na komisii opätovne 

prerokovaná. 

Kandráčová Mária: Nakoľko sa žiadateľka nachádza v nepriaznivej sociálnej situácii aj s 

maloletými deťmi, komisia odporučila pre žiadateľku pridelenie bytu – garsónky na Šobove. 

 

 

K bodu č. 3  – Prerokovanie nových žiadostí o byt a informácie o pridelení bytu 

 

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

pre byty so štátnou dotáciou žiadosti:  

Suchý Ladislav, Trokšiar Samuel, Cibula Peter, Matkovičová Miroslava 

 

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

pre byty bez štátnej dotácie žiadosti: 

Moravčík Filip, Kotorová Petra, Labuda Štefan, Kandráčová Mária 

 

Komisia odporučila pre ostatných žiadateľov vyrovnať dlh na poplatku za komunálny odpad a 

následné -  opätovné prerokovanie žiadostí na komisii: 
Ivanič Martin, Suchá Helena 

 



 

 

Komisia vzala na vedomie: 

Informáciu o pridelení jednoizbového bytu na ul.Budovateľská č.13 žiadateľke – Kováčovej Ivete 

 

 

 

K bodu č. 4  – Rôzne 

 

Komisia opätovne prerokovala žiadosť o byt – Komorníková Ladislava. Nakoľko v jej situácii 

nenastali žiadne zmeny, komisia odporúča riešenie bytovej otázky rovnako ako už bolo žiadateľke 

oznámené – prostredníctvom vhodného zariadenia, vzhľadom na zdravotný stav po posúdení 

odkázanosti na sociálnu službu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Helena Koťová, v. r.  

                                           predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Bc.Eva Gregáňová 

Dňa: 23.09.2016 
 


