Zápisnica zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky
zo dňa 29. 03. 2017
Prítomní: viď PL
Program:
1. Výber nájomníka na uvoľnený nájomný byt
2. Pridelenie jednorázovej finančnej pomoci
K bodu 1:
P. Patajová informovala:
P. Júlia Borovská požiadala o ukončenie nájomnej zmluvy na 2-izbový nájomný byt č. 5 na
Rázusovej ul. č. 1491/35 v Leopoldove k 30. 04. 2017. Z toho dôvodu je potrebné vybrať
nového nájomníka a náhradníkov na uvoľnený nájomný byt.
Komisia posúdila predložené žiadosti o pridelenie 2-izbového nájomného bytu a žiadosti
o výmenu nájomného bytu (viď príloha – zoznam žiadateľov) v zmysle VZN č. 118/2016
o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov.
Po posúdení žiadostí navrhla komisia 2-izbový nájomný byt č. 5 na Rázusovej ul. č. 1491/35
v Leopoldove prideliť Michalovi Lenghartovi s družkou Veronikou Machovou (2 deti), bytom
Leopoldov, bez ulice, (poštová adresa Nádražná 22, Leopoldov)
Náhradníkmi sú:
1. Martina Ronecová s druhom Petrom Siksom (1 dieťa), bytom Sládkovičova 568/2, 920 41
Leopoldov
2. Jarmila Šurinová (1 dieťa), bytom Štúrova 1042/55, 920 41 Leopoldov
3. Katarína Podhradská s druhom Pavlom Jurigom, bytom Nádražná 525, 920 41 Leopoldov.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0.
K bodu 2:
P. Adamkovičová informovala:
P. Stanislav Matejka, bytom Leopoldov, bez ulice, požiadal o poskytnutie jednorazovej
finančnej pomoci na nákup oblečenia a obuvi vo výške predložených pokladničných blokov
na nákup nevyhnutného ošatenia a obuvi.P. Matejka predložil pokladničný blok za nákup
zimnej obuvi vo výške 40,85 centov. Komisia posúdila žiadosť p. Matejku a odsúhlasila
poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky. Sociálna dávka mu bude vyplatená vo výške
predloženého pokladničného bloku. Potrebné prílohy k posúdeniu v zmysle VZN 76/2010
predložil. Komisia súhlasí s poskytnutím finančnej výpomoci na kúpu oblečenia a obuvi pre
p. Matejku.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0.
P. Jana Malíková, bytom Holubyho 277/5 Leopoldov, požiadala o poskytnutie jednorazovej
finančnej pomoci na nákup postele pre svojho syna. Komisia posúdila žiadosť p. Malíkovej
a odsúhlasila poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky vo výške 99,- EUR na nákup postele
pre syna. Potrebné prílohy k posúdeniu v zmysle VZN 76/2010 predložila.
Komisia súhlasí s poskytnutím finančnej výpomoci na kúpu postele pre p. Malíkovú.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0.

P. Monika Pekarovičová, bytom Gojdičova 1141/15D, Leopoldov, požiadala o poskytnutie
jednorazovej finančnej pomoci na nákup skrine pre deti. Komisia posúdila žiadosť p.
Pekarovičovej a odsúhlasila poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky vo výške 99,- EUR na
nákup skrine pre deti. Potrebné prílohy k posúdeniu v zmysle VZN 76/2010 predložila.
Komisia súhlasí s poskytnutím finančnej výpomoci na kúpu skrine pre p. Pekarovičovú.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0.

V Leopoldove 29. 3. 2017
Zapísala: Marieta Patajová

