
Zápisnica č. 1/2022 
 

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

a prideľovania nájomných bytov zo dňa  25.01.2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

 

1. Návrh na odpis pohľadávok mestských bytov 

2. Žiadosti o pridelenie bytu – zostavenie poradovníka 

3. Informácia o počte pridelených bytov 

4. Rôzne 

 

 

K bodu č. 1: 

 

          Predložený návrh na odpis pohľadávok mestských bytov. Bez pripomienok. 

 

Uznesenie č. 01/2022 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu 

a prideľovania nájomných bytov: 

          Predložený návrh na odpis pohľadávok mestských bytov komisia berie  na vedomie 

a odporúča  predložiť na schválenie Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu.  

 

K bodu č. 2: 

 

          Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu predložila   

zoznam nových žiadostí o pridelenie nájomných bytov za obdobie od posledného zasadnutia: 

 

Na 1-izbové byty : Lucia Kadlicová, Oľga Vasiliaková, Peter Bílik, Petra Danihelová, Vendula  

                              Ustabasi, Lenka Golierová ( izba ), Maroš Petrovčín, Miroslava Kudláčová,  

                              Božena Mareková, Mária Vachová, Ružena Vašková, Dušan Vrabec,   

                              Viera Jánošíková, Rastislav Torák 

Na 2-izbové byty : Kamal Al Khufash, Marek Holič, žiadosť z 10.12.2021, Miloš Zeman, Saskia  

                               Kotlárová, Katarína Pukančíková  

 

 

           Komisia navrhla vyradenie žiadostí z dôvodu nesplnenia podmienok pre : Lucia Kadlicová, 

Oľga Vasiliaková, Vendula Ustabasi, Lenka Golierová, Dušan Vrabec. Komisia navrhla 

uprednostnenie pre Katarínu Pukančíkovú. 

 

Uznesenie č. 02/2022 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. 

03/2022. 

             

Uznesenie č. 03/2022 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu 

a prideľovania nájomných bytov: 

          Komisia   s ch v a ľ u j e   vyradenie navrhnutých žiadostí z dôvodu nesplnenia podmienok 

a uprednostnenie pre Katarínu Pukančíkovú 

 

K bodu č. 3: 



 

           Od posledného zasadnutia boli pridelené byty nasledovným žiadateľom : na 1-izbové byty ( 

Anna Kubečková, Lucia Trubanová, Pavol Hanzlíček, Emília Malíková ), na 2-izbové byty ( Miroslav 

Jamárik, Monika Polakovičová ). 

                                  

K bodu č. 4: 

           Komisia poukazuje na potrebu zriadenia Zariadenia krízovej intervencie za účelom rozšírenia 

sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a bez domova.  

 

 

           Na zasadnutí komisie bolo pri schvaľovaní  uznesení č. 01/2022, č. 02/2022, č. 03/2022 

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 02.02.2022 

Zapísala: Mgr. Jana Holoďáková 

 


