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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 Brunner zvolal 6. zasadnutie
komisie, ktoré sa uskutočnilo:
Dátum konania: 23. 01. 2020 (vo štvrtok) 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
Pridelenie nájomného bytu
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 sa uvoľnil 1-izbový byt
č.404/205/14 na Fučíkovej ulici, na Sídl. Stred. Primátor mesta Ing. Anton Szabó navrhol
tento byt prideliť dvom mladým príslušníkom štátnej polície. Odôvodnil to tým, že podľa
vyjadrenia riaditeľa OO PZ Sládkovičovo je málo policajtov v našom obvode. Títo mladí
policajti pochádzajú z východného Slovenska a na to, aby tu mohli slúžiť, potrebujú mať
ubytovanie. Člen komisie Lóránt Talamon apeloval tým, že môžu byť sem pridelení
a napriek tomu nebudú slúžiť v Sládkovičove. Primátor mesta odpovedal, že riaditeľ PZ
musí zabezpečiť, aby tu aj slúžili, keď dostanú byt. Členka komisie Mgr. Andrea Brunnerová
navrhla, aby riaditeľ OO PZ bol privolaný na najbližšie zasadnutie MZ a podal bližšie
komplexnejšie informácie. Poslankyňa MZ Eva Sudová dodala, nech policajti podajú takú

žiadosť, v ktorej bude vyšpecifikované, že budú slúžiť v Sládkovičove. Primátor mesta
odpovedal, že už dávnejšie majú podané žiadosti. Poslanec MZ Ing. Pavol Doval sa
informoval, či aj štátna polícia hliadkuje na železničnej stanici a v meste. Primátor odpovedal,
že pravidelne aj štátni aj mestskí policajti túto lokalitu kontrolujú. Prítomní členovia komisie
navrhli prideliť uvoľnený 1 izbový byt od 28. 01. 2020 žiadateľom - príslušníkom štátnej
polície. V prípade schválenia návrhu komisie mestským zastupiteľstvom, bude predmetný byt
pridelený Michalovi Bušovi a Davidovi Voharovi.

K bodu 3)
Predseda komisie Ing. Boris Brunner
predostrel prítomným svoje negatívne
skúsenostis činnosťou mestskej polície, najmä pri usmerňovaní rannej dopravy na Školskej
ulici ako i s parkovaním na celom území mesta. Primátor mesta uviedol, že síce sa situácia
v tejto oblasti oproti minulosti zlepšila, v činnosti jednotlivých mestských policajtov sú
značné rezervy. Navrholzvolať rokovanie s príslušníkmi Mestskej polície Sládkovičovo za
účasti Ing. Borisa Brunnera.
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 23. 01. 2020

Predseda komisie:
Ing. Boris Brunner

Zapisovateľka:
Mgr. Silvia Michaleková

