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Komisia sociálna a bytová pri Mestskom zastupiteľstve Sládkovičovo
__________________________________________________________

ZÁPISNICA

zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej pri MZ Sládkovičovo
V súlade s § 15 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov predseda Komisie sociálnej a bytovej pri Mestskom zastupiteľstve Sládkovičovo
(ďalej len „komisia“) zvolal 2. zasadnutie komisie, ktoré sa uskutočnilo:
Dátum konania: 27.03. 2019 (v utorok) o 16,00 hod.
Miesto konania: zasadačka Mestského úradu Sládkovičovo č. dv. 13
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Obsadenie nájomných bytov
Rôzne
Záver

K bodu 1)
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Boris Brunner, ktorý pozdravil
všetkých členov a oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorý členovia jednohlasne
odsúhlasili. Komisia bolauznášaniaschopná uznášať počas celého rokovania.
K bodu 2)
Predseda komisie Ing. Boris Brunner oznámil prítomným, že mestský nájomný byt (Fučíkova
404/206 č.1) nie je možné prideliť p. Lukovičovej, nakoľko táto nespĺňa podmienky na jeho
pridelenie. Na predchádzajúcom zasadnutí komisie boli navrhnutí ako ďalší na pridelenie
tohto bytu p. Cyril Križan s manž. alebo MVDr. Zoltán Šukola, ktorí si však medzičasom
vyriešili svoje bytové problémy a už nemajú záujem o horeuvedený byt. Predseda komisie
navrhol prideliť byt pani I. Lachatovej, ktorá má vážne problémy s bývaním, je osamelá
matka s dvomi nezaopatrenými deťmi, je to sociálny prípad a spĺňa všetky podmienky na
pridelenie nájomného bytu. . Prítomní členovia komisie hlasovali – za: 8, zdržal sa: 1.

V prípade schválenia návrhu komisie mestským zastupiteľstvom, bude predmetný byt
pridelený p. Ivane Lachatovej.
K bodu 3)
Mgr. Katarína Štefunková, prednostka mestského úradu, oznámila členom komisie, že mesto
bude mať 29.3.2019 kontrolu na byty z Najvyššieho kontrolného úradu SR. Uviedla, že o
výsledku kontroly bude komisia informovaná.
Ďalej sa členovia komisie zaoberali problematikou núdzového bývania pre našich
spoluobčanov, ktorí sú na núdzové bývanie odkázaní.
Pani Eva Sudová sa opýtala, aká je možnosť, aby mesto prostredníctvom cez projekt získalo
sociálnych pracovníkov – asistentov.
Mgr. Andrea Brunnerová uviedla, že Občianske združenie TENENET spolupracuje
s niektorými rodinami, v prípade záujmu je potrebné ich kontaktovať a informovať sa na
možnosť a podmienky spolupráce s mestom. S problematickými rodinami potrebné pracovať
priebežne a systematicky, je to náročná práca, ktorá si vyžaduje koordinátora.
Ing. Andrea Brodanská – je potrebné zaangažovať aj ich do práce.
Pán Talamon navrhol, aby sociálna komisia spolupracovala s komisiou výstavby a mesto by
postavilo, resp. zrekonštruovalo za štyri roky pre sociálne slabšie rodiny minimálne jeden
bytový dom , mal by to byť dlhodobý projekt na viacročné časové obdobie.

Uznesenie
Komisia sociálna a bytová hlasovaním schválila uznesenie, ktorým odporučila poslancom
Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove prideliť nájomný byt č.1 Fučíkova 404/206
p. Ivane Lachatovejod 01.04.2019.

K bodu 4)
V závere rokovania, keďže žiadny z členov komisiea ani ostatní prítomní nepredložili ďalšie
návrhy, predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

V Sládkovičove dňa 27.03. 2019

Predseda komisie:
Ing. Boris Brunner

Zapisovateľka:
Mgr. Silvia Michaleková

