Zápisnica zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky
zo dňa 13. 8. 2015
Prítomní: viď PL
Program:
1. Žiadosť o ukončenie nájmu bytu, žiadosť o výmenu nájomného bytu.
2. Výber nájomníka na uvoľnený nájomný byt
3. Informácia o neplatičoch
4. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoce pánovi Rakytovi.
K bodu 1:
P. Patajová informovala:
Maroš a Katarína Titeloví, nájomníci 3-izbového nájomného bytu č. 3 na Rázusovej ul. 37
v Leopoldove požiadali o ukončenie nájomnej zmluvy k 30. 9. 2015. Následne podali ďalšiu
žiadosť o vzájomnú výmenu bytov s Jánom a Zuzanou Pokrývkovými (2 deti), ktorí sú
nájomníci 2-izbového nájomného bytu č. 7 na Rázusovej ul. č. 35 v Leopoldove.
Komisia obe žiadosti posúdila a akceptovala len žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy.
Komisia ďalej posúdila žiadosti o pridelenie nájomného bytu a žiadosti o výmenu nájomného
bytu (viď príloha – zoznam žiadateľov). Keďže Ján a Zuzana Pokrývkoví majú od roku 2014
podanú žiadosť o výmenu 2-izbového bytu za väčší 3-izbový byt, komisia navrhuje im
uvoľnený 3-izbový byt prideliť.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0.
Zároveň komisia navrhuje doplniť VZN č. 93/2013 o podmienkach prideľovania nájomných
bytov obstaraných z verejných prostriedkov o určenie podmienok v prípade výmeny
nájomných bytov.
K bodu 2:
Uvoľnený 2-izbový nájomný byt č. 7 na Rázusovej ul. č. 35 v Leopoldove
a Zuzane Pokrývkových.

po Jánovi

Komisia posúdila predložené žiadosti o pridelenie nájomného bytu (viď príloha – zoznam
žiadateľov) v zmysle VZN č. 93/2013.
Po posúdení žiadostí navrhla komisia 2-izbový byt č. 7 na Rázusovej ul. 1491/35 prideliť pani
Martine Šandorovej s druhom Ľubomírom Paulíkom (1 dieťa), bytom Hurbanova 141,
Leopoldov.
Náhradníkmi sú:
1. Michal Hotový a Kristína Bačová, bytom Rázusova 1491/33, Leopoldov.
2. Martina Baraniaková a Martin Spál, bytom Gojdičova 7, Leopoldov.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0.
K bodu 3:
P. Patajová informovala o rodine neplatičov v nájomnom byte a o prijatom opatrení voči nim
(rod. Matiová).
Komisia berie informáciu na vedomie.

K bodu 4:
Komisia preskúmala žiadosť pána Rakytu a odsúhlasila poskytnutie jednorazovej sociálnej
dávky vo výške =33,-- eur. Dávka bude vyplatená v hotovosti z pokladne MsÚ do konca
septembra 2015, prípadne do konca októbra 2015..
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa 0.

V Leopoldove dňa 13. 8. 2015

