Zápisnica zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky
zo dňa 11. 04. 2017
Prítomní: viď PL
Program:
1. Výber nájomníka na uvoľnený nájomný byt
K bodu 1:
P. Patajová informovala:
Na predchádzajúcom zasadnutí komisia vybrala na uvoľnený 2-izbový nájomný byt č. 5 na
Rázusovej ul. č. 1491/35 v Leopoldove nového nájomníka:
Michala Lengharta s družkou Veronikou Machovou (2 deti), bytom Leopoldov, bez ulice,
(poštová adresa Nádražná 22, Leopoldov)
a náhradníkou:
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.
Všetci vybraní žiadatelia boli v navrhnutom poradí postupne informovaní o návrhu komisie
a vyzvaní na predloženie dokumentov potrebných k posúdeniu v zmysle VZN č. 118/2016.
P. Michal Lenghart uviedol, že o byt záujem má, ale situácia sa mu zmenila, s družkou sa
rozišiel a do nájomného bytu by chcel ísť so svojim otcom Dušanom Lenghartom. Po
predložení požadovaných dokumentov však nespĺňal podmienku príjmu a preto bol zo
zoznamu žiadateľov vyradený.
P. Martina Ronecová uviedla, že o nájomný byt už nemá záujem.
P. Jarmila Šurinová uviedla, že o nájomný byt už nemá záujem, pretože si svoju bytovú
situácia vyriešila iným spôsobom.
P. Podhradská s p. Jurigom, o byt záujem stále majú, ale ešte nepredložili požadované
dokumenty.
Preto sa opätovne zišla komisia, aby vybrala nového nájomníka a náhradníkov na uvoľnený 2izbový nájomný byt č. 5 na Rázusovej č. 1491/35 v Leopoldove.
Komisia opätovne 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 uvoľnený 2-izbový nájomný byt č. 5 na Rázusovej č.
1491/35 v Leopoldove prideliť p. Zuzane Sovičovej (1 dieťa), bytom Rázusova č. 1491/35,
Leopoldov, ktorá je nájomníčkou 1-izbového nájomného bytu a požiadala o výmenu 1izbového nájomného bytu za 2-izbový nájomný byt. Tým sa uvoľní 1-izbový nájomný byt č. 2
na Rázusovej č. 1491/35 v Leopoldove.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0.

Komisia posúdila predložené žiadosti o pridelenie 1-izbového 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 uvoľnený 1-izbový nájomný byt na Rázusovej č.
1491/35 v Leopoldove prideliť p. Dušanovi Lenghartovi, bytom Leopoldov, bez ulice.
Náhradníci:
1. Jana Tolarovičová s druhom J. Vatrálom, bytom Leopoldov, Hlohovská cesta 21.
2. Božena Šompláková, bytom Leopoldov, J. Murgaša 335
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržali sa 0.
V Leopoldove 11. 4. 2017
Zapísala: Marieta Patajová

Výber nových náhradníkov
Navrhovaní žiadatelia boli postupne informovaní o návrhu komisie. P. Dušan Lenghart
odmietol ponúkaný 1-izbový nájomný byt. P. Jana Tolarovičová s druhom J. Vatrálom, t. č.
manželia si vysporiadali inak bytovú situáciu a preto už nemajú záujem o pridelenie
nájomného bytu. P. Božena Šompláková tiež odmietla ponúkaný 1-izbový nájomný byt
z dôvodu, že byt sa nachádza na prízemí.
Z toho dôvodu dňa 24. 4. 2017 komisia doplnila náhradníkov na pridelenie 1-izbového
nájomného bytu:
1. Marián Veľký a Nikola Vičanová, bytom Rázusova 25, Leopoldov
2. Michaela Mutkovičová a Matej Sládek, bytom Nádražná 10, Leopoldov
3. Zdenka Vančová, bytom Piešťanská 821/32, Leopoldov
4. Simona Foltánová a Miloš Halenár, bytom Gojdičova 15 C, Leopoldov.
Uvedených náhradníkov navrhuje komisia na zasadnutí MZ dňa 24. 4. 2017 schváliť.
V Leopoldove 24. 4. 2017
Zapísala: Marieta Patajová

