Mesto Sládkovičovo
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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“) predseda komisie Ing. Boris Brunnerzvolal 5. zasadnutie
komisie, ktoré sa uskutočnilo:
Dátum konania: 25. 11. 2019 (v pondelok) 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 privítal
všetkých členov komisie ako aj ostatných prítomných a oboznámil ich s programom
zasadnutia, ktorý členovia jednohlasne odsúhlasili.
K bodu 2)
Predseda komisie Ing. Boris Brunner oznámil prítomným, že od 01. 12. 2019 sa uvoľní 3izbový byt č.404/206/12 na Fučíkovej ulici, na sídl. Stred po Viliamovi Kriškovi,. Prítomní
členovia komisie navrhli nasledovnú výmenu bytov: voľný 3-izbový byt prideliť Kataríne
Čanovej, ktorá žiada výmenu 2-izbového bytu za 3-izbový, po nej 2-izbový byt prideliť
Kristíne Csadiovej, ktorá je žiadateľkou o výmenu 1-izbového bytu za 2-izbový a 1-izbový
byt prideliťBranislavovi Rumanovi, ktorý pracuje pre mesto alebo Mgr. Eve Bodovej.
Kontrolórka mesta PhDr. Terézia Pethőová preverí uvedený návrh a možnosti takejto výmeny
a pridelenia bytov.

K bodu 3)
Poslanec MVDr. Pavol Bartaloš navrhol zapracovať do rozpočtu mesta Sládkovičovo 20202022 sumu 50 € osoba/mesiac, ako finančný príspevok mesta na podporu poskytovanej
sociálnej služby pre občanov s trvalým pobytom v Sládkovičove, ktorí sú umiestnení
v zariadeniach sociálnych služieb. Referentka sociálnych vecí Mgr. Silvia Michaleková zistí
približný počet umiestnených a mestské zastupiteľstvo bude o tomto návrhu rokovať na
najbližšom zasadnutí MZ. Ďalej uviedol, že ho oslovil majiteľ jednej prevádzky, ktorá
zabezpečuje rozvoz obedov v meste, či by im mesto nemohlo prispievať na úhradu nákladov
na dopravu, nakoľko zabezpečujú rozvoz obedov aj pre seniorov.
K bodu 4)
V závere rokovania, keďže žiadny z členov komisie a ani ostatní prítomní nepredložili ďalšie
návrhy, predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

V Sládkovičove dňa 25. 11. 2019

Predseda komisie:
Ing. Boris Brunner

Zapisovateľka:
Mgr. Silvia Michaleková

