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Komisia sociálna a bytová pri Mestskom zastupiteľstve v Sládkovičove
__________________________________________________________

ZÁPISNICA

zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej pri MZ v Sládkovičove
V súlade s § 15 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov podpredseda Komisie sociálnej a bytovej pri Mestskom zastupiteľstve
Sládkovičovo (ďalej len „komisia“) zvolal 3. zasadnutie komisie, ktoré sa uskutočnilo:
Dátum konania:13.08. 2019 (v utorok) o 16,30 hod.
Miesto konania: zasadačka Mestského úradu Sládkovičovo č. dv. 13
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Obsadenie uvoľnených nájomných bytov
Rôzne
Záver

K bodu 1)
Zasadnutie komisie otvoril a viedol podpredseda komisie Ing. Pavol Doval, ktorý pozdravil
všetkých členov a oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorý členovia jednohlasne
odsúhlasili.
K bodu 2)
Podpredseda komisie Ing. Pavol Doval oznámil prítomných, že od 01. 10. 2019 sa uvoľnia 2
byty na Fučíkovej ulici, na sídl. Stred: po - Veronike H., 405/207/14, 1-izbový a po
- Veronike K., 405/208/1, 2-izbový, bezbariérový
Prítomní členovia komisie navrhli prideliť 1-izbový byt pani Jolane P., ktorá má vážne
problémy s bývaním, a 2-izbový byt prideliť pani Kataríne S., ktorá žije s druhom
a maloletým dieťaťom. Nakoľko sa jedná o bezbariérový byt, musia si medzitým riešiť
bývanie.
V prípade schválenia návrhu komisie mestským zastupiteľstvom, budú predmetné byty
pridelené p. Jolane P. a p. Kataríne S.

K bodu 3)
Primátor mesta Ing. Anton Szabó uviedol, že je potrebné vysvetliť občanom, že byty na sídl.
Stred sú len dočasným riešením, kým si nájomcovia nenájdu vhodné bývanie. Zároveň je
potrebné sprísniť kontrolu mestských bytov, lebo niektorí nájomcovia ich prerábajú,
nedávajú späť do pôvodného stavu, atď., pričom bez súhlasu mesta, ako vlastníka, nie je tam
možná žiadna zmena. Ďalej na Cukrovarskej ul. je jeden slušne prerobený 2-izbový byt, ktorý
navrhol ponechať neobsadený ako núdzové riešenie v prípade potreby.
Uznesenie
Komisia sociálna a bytová hlasovaním schválila uznesenie, ktorým odporučila poslancom
Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove prideliť nájomný byt Fučíkova 405/207/14
Jolane P. od 01. 10.2019 a nájomný byt Fučíkova 405/208/1 Kataríne S. od 01. 10. 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 dňa13.08. 2019

Podpredseda komisie:
Ing. Pavol Doval

Zapisovateľka:
Mgr. Silvia Michaleková

