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Komisia sociálna a bytová pri Mestskom zastupiteľstve v Sládkovičove

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej pri Mestskom zastupiteľstve v Sládkovičove
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 v Sládkovičove
(ďalej len „komisia“) zvolal 9. zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo:

Dátum konania:
Miesto konania:
Prítomní:

13.10. 2021 (streda) o 16,00 hod.
zasadačka Mestského úradu Sládkovičovo č. dv. 13
podľa priloženej prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Návrh rozpočtu na r. 2022-2024 za oblasť sociálne veci
3. Obsadenie nájomného bytu
4. Nedoplatky na nájomnom a službách – mestské nájomné byty
5. Nedoplatky na nájomnom a službách – mestské sociálne byty
6. Žiadosti o pridelenie sociálneho bytu
7. Rôzne
8. Záver
K bodu 1)
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Boris Brunner, ktorý privítal
všetkých členov komisie, prizvaných hostí a oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorý
členovia komisie schválili. Komisia bolauznášaniaschopná počas celého jej rokovania.
K bodu 2)
Predseda komisie Ing. Boris Brunner predložil návrh rozpočtu mesta za oblasť sociálnych
vecí na roky 2022, 2023 a 2024.
Mgr. Silvia Michaleková, referentka soc. vecí MsÚ v Sládkovičove a zároveň zapisovateľka
komisie, oboznámila prítomných s jednotlivými položkami navrhovaného rozpočtu, ktoré
mesto plánuje vyčleniť na oblasť sociálnych vecí v členení na klub seniorov, na pomoc
občanom, na opatrovateľskú službu a ostatné služby v uvedených rokoch. (viď. príloha č.1).
Predložený návrh rozpočtu komisia jednoznačne schválila.
K bodu 3)
Predseda komisie Ing Boris Brunner predložil prítomným evidenciu žiadateľov o mestské
nájomné byty. Komisia prerokovala možnosti výmenu bytu a navrhla osloviť p. L. Kapucu či

by nesúhlasil s výmenou bytu na prospech p. K. Reindlovú, ktorá je po operácii a potrebovala
by bývať na prízemí. Nakoľko t.č. nie sú voľné byty, komisia sa bližšie nezaoberala
s evidenciou.(viď. príloha č.2)
K bodu 4)
Mgr. Viliam Brunner, riaditeľ Technických služieb Sládkovičovo (TS), predložil zoznam
nájomníkov mestských bytov na Fučíkovej ulici, ktorí majú podlžnosti voči TS (viď. príloha
č. 3) a voči mestu (viď. príloha č. 4). Väčšie problémy sú len s p. Matejdesom, ktorý má už
odovzdaný byt a má ešte dlhy voči TS – splátkový kalendár. Ďalej T. Fehér už viac mesiacov
dlží aj mestu aj TS – návrh na výpoveď nájomnej zmluvy.

K bodu5)
Mgr.Viliam Brunner, riaditeľ TS Sládkovičovo, predložil prítomným zoznam nájomníkov na
Cukrovarskej ul., ktorí majú podlžnosti voči TS(viď. príloha č.5). Najväčšie nedoplatky na
nájomnom a službách majú J. Kuki, D. Heráková a A. Mészárosová, majú splátkový kalendár
a riadne platia.R. Horváth platí mestu zameškané nájomné.

K bodu6)
Mgr. Silvia Michaleková, ref. sociálnych vecí MsÚ predložila prítomným žiadosti
o pridelenie sociálneho bytu na Cukrovarskej ul. (viď. príloha 6). Momentálne však nie sú
žiadne voľné byty, komisia navrhla žiadosti zaradiť do zoznamu čakateľov na sociálne byty.
Je jeden voľný byt, ktorý je určený ako rezervný byt v prípade potreby. Tento byt dostala
p. E. Deáková, ktorá musí opustiť doterajší podnájom, v ktorom bývala so synom a s tehotnou
mal. dcérou. Byt na Cukrovarskej ul. dostala na 15 mesiacov.

K bodu
7)
Poslankyňa MZ Agáta Zelinková sa informovala o presnom postupe podania žiadosti na
mestské nájomné byty, aké sú podmienky a posúdenie žiadostí, nakoľko sa jej často pýtajú
obyvatelia mesta.
K bodu 8)
Záverom, keďže žiadny z členov komisie nepredložil ďalšie návrhy a pripomienky, predseda
komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

V Sládkovičove dňa 13.10. 2021

Predseda komisie:
Ing. Boris Brunner

Zapisovateľka:
Mgr. Silvia Michaleková

