
Zápisnica č. 4/2022 
 

zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu 

a prideľovania nájomných bytov zo dňa  23.08.2022 a 31.08.2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

 

1. Výročná správa ZSS Senica n.o. . 

2. Informatívna správa o sociálnej starostlivosti na území mesta za rok 2021. 

3. Dodatok k VZN č. 72/2021. 

4. Žiadosti o pridelenie bytu – zostavenie poradovníka. 

5. Informácia o počte pridelených bytov. 

6. Návrh VZN č. 76/2022. 

7. Návrh VZN č. 77/2022. 

8. Rôzne. 

 

K bodu č. 1: 

 

          Pripomienky k predloženej Výročnej správe ZSS Senica n.o. Na otázky členov komisie 

reagovala riaditeľka Ing. M. Kolarčíková. Neobsadené miesta v ZSS – je poradovník žiadateľov, je 

potrebné zohľadniť zdravotný stav žiadateľa vzhľadom k možnostiam personálu, chýbajú 

opatrovatelia aj odborný zdravotný personál. V Zariadení pre seniorov je jedno voľné miesto, útulok 

a Zariadenie opatrovateľskej služby sú plné. Klienti sa sťažujú na stravu ( malé porcie ). Riaditeľka  

hľadá nového dodávateľa stravy, ktorý splní súčasné normy podľa zákona, zmluva so súčasným je 

platná do decembra 2022.  

 

Uznesenie č. 13/2022 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu 

a prideľovania nájomných bytov: 

          Predloženú Výročnú správu ZSS Senica n.o komisia berie  na vedomie a odporúča  predložiť 

na schválenie Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu.  

 

K bodu č. 2: 

          Predložená Informatívna správa o sociálnej starostlivosti na území mesta za rok 2021. 

V komunitnom pláne je vízia mesta rozšíriť kapacitu útulku. V Senici sa poskytujú takmer všetky 

sociálne služby, mesto si plní svoje kompetencie podľa zákona. V meste chýba Krízové/Azylové 

centrum pre osamelých rodičov s deťmi.  

                        

Uznesenie č. 14/2022 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu 

a prideľovania nájomných bytov: 

          Predloženú Informatívnu správu o sociálnej starostlivosti na území mesta za rok 2021 komisia 

berie  na vedomie a odporúča  predložiť na rokovanie Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu.  

 

K bodu č. 3: 

          Predložený Dodatok k VZN č. 72/2021. Bez pripomienok. 

 

Uznesenie č. 15/2022 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu 

a prideľovania nájomných bytov: 

         Predložený Dodatok k VZN č. 72/2021 komisia berie  na vedomie a odporúča  predložiť na 

schválenie Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu.  

 



K bodu č. 4: 

 

          Agendu nájomných bytov na oddelení  sociálnych vecí, kultúry a športu prevzala Mgr. Zuzana 

Koprivová, ktorá predložila   zoznam nových žiadostí o pridelenie nájomných bytov za obdobie od 

posledného zasadnutia: 

 

Na 1-izbové byty : Peter Duga, Peter Tomiš, Slavomír Kollár, Sára Súkopová, Ľubomír Mrlák, Ivan  

                               Lehocký, Daniel David, Danihelová Petra, Daniel Kristián, Gazdíková Amália,  

                               Rusnáková Ľubica, žiadosť zo dňa 9.8.2022, Hudáč Matej, Fejtl Ján, Martinko  

                               Marek, Krupčík Peter.  

Ubytovňa : Lucia Križánková, Dušan Baláž, Oľga Balážová, Ingrid Balážová, Mihok Jaroslav,  

                   Čobrda Ondrej, Danielová Drahomíra, Daniel Ladislav. 

Na 2-izbové byty : Zanyk Vladimír, žiadosť z 19.7.2022, Horvath Jakub, žiadosť z 27.7.2022,  

                               Bezoušková Radoslava, žiadosť z 16.8.2022, Janečková Anna, Barkoci František. 

  

Uznesenie č. 16/2022 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu 

a prideľovania nájomných bytov: 

          Komisia   s ch v a ľ u j e  zoznam žiadateľov o pridelenie bytu v súlade s Uznesením č. 

17/2022. 

 

Uznesenie č. 17/2022 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu 

a prideľovania nájomných bytov:             

Komisia   s ch v a ľ u j e   : 

1. Vyradenie  žiadostí z dôvodu nesplnenia podmienok na 1-izbové byty : Danielová Danka, žiadosť  

    zo dňa 24.8.2021, Michal Velický, Daniel David, Danihelová Petra, Daniel Kristián, žiadosť zo  

    dňa 9.8.2022, Fejtl Ján, ubytovňa : Dušan Baláž, Mihok Miroslav, Danielová Drahomíra, Daniel  

    Ladislav. 

2. Vyradenie žiadostí z dôvodu nesplnenia podmienok na 2-izbové byty : Červený Jiří, Španka  

    Branislav, Martina Krč-Turbová, Peter Dobša, Lucie Kubisová, Denis Vávra, Andrea  

    Moravčíková, žiadosť z 29.10.2021, Kamal Al Khufash, Miloš Zeman, Bezoušková Radoslava. 

 

K bodu č. 5: 

           Od posledného zasadnutia boli pridelené byty nasledovným žiadateľom : na 2-izbové byty ( 

Gabriela Valovičová, Adam Lapuník, Martin Blanárik ), na 1-izbové byty (  žiadosť z 16.12.2019, 

Margita Lapúniková, Milan Pánik ). 

                                  

K bodu č. 6: 

             Predložený návrh VZN č. 76/2022 o zrušení VZN č. 10 o prevode vlastníctva bytov 

a nebytových priestorov. Bez pripomienok. 

 

Uznesenie č. 18/2022 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu 

a prideľovania nájomných bytov: 

         Predložený návrh VZN č. 76/2022 komisia berie  na vedomie a odporúča  predložiť na 

schválenie Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu.  

                                 

K bodu č. 7: 

             Predložený návrh VZN č. 77/2022 o zrušení VZN č. 18 o spôsobe bezúročného splácania 

ceny bytu, ateliéru a pozemku. Bez pripomienok. 

 

Uznesenie č. 19/2022 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu 

a prideľovania nájomných bytov: 



         Predložený návrh VZN č. 77/2022 komisia berie  na vedomie a odporúča  predložiť na 

schválenie Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu.  

 

K bodu č. 8: 

           Bez diskusie. 

 

           Na zasadnutí komisie bolo pri schvaľovaní  uznesení č. 13/2022, č. 14/2022, č. 15/2022, č. 

16/2022, 17/2022, 18/2022, 19/2022 prítomných  6 členov z celkového počtu 9.  

 

Hlasovanie pri všetkých uzneseniach prebehlo nasledovne:  

ZA          =  6  

PROTI                   =  0 

ZDRŽAL SA HLASOVANIA    =  0 

 

 

              PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD. 

             predsedníčka komisie 

 

 

V Senici, dňa 05.09.2022 

Zapísala: Mgr. Jana Holoďáková 


