
1 

 

Č.j. 369-6587/2022 

Komisia sociálno-zdravotná a pre prideľovanie nájomných bytov pri MsZ Sliač 

 

Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a pre prideľovanie nájomných bytov pri MsZ v Sliači 

zo dňa 10. mája 2022 

 

 

Program:   

1. Otvorenie  

2. Pridelenie nájomného bytu 

3. Sťažnosť – ul. Rybárska 1048/31 

4. Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi – p. Jozef Ďurči 

5. Rôzne 

6. Záver 
 

1. Otvorenie 

 Zasadnutie komisie otvorila pani Gallová, poverená predsedom komisie p. 

Moravčíkom, privítala všetkých prítomných členov (viď. prezenčná listina). Prítomných bolo 

4 členov, ospravedlnil sa p. Moravčík, p. Šichtová, p. Marko a p. Bellová. 

 

2. Pridelenie nájomného bytu 

 Pani Šimoniová uviedla, že bola na MsÚ Sliač doručená výpoveď z bytu p. Hanáka. 

Ide o dvojizbový byt na ul. Rybárskej 33. Následne informovala členov o evidovaných 

žiadostiach na dvojizbový byt.   

 Pani Šupová sa opýtala, či niekto, kto má žiadosť o trojizbový byt, by nemal záujem aj 

o dvojizbový. Pani Šimoniová odpovedala, že sú dvaja záujemcovia p. Trebuľa a p. 

Raniaková.  

 Pani primátorka uviedla, že bola doručená sťažnosť na p. Valachovú, ktorá má 

nájomnú zmluvu do 31.7.2022 a ide o dvojizbový byt na ul. Rybárskej. Ide už o opakovanú 

sťažnosť, ktorá bola riešená aj MsP. Z mesta jej ide informácia, že jej už nebude ďalej 

predĺžená nájomná zmluva. Navrhla prideliť byt p. Trebuľovi, nakoľko čakajú dieťa. A keď 

sa uvoľní byt po p. Valachovej, bude ten pridelený ďalšiemu záujemcovi.  

 

Po diskusii a zvážení všetkých možností, podmienok pre pridelenie nájomného bytu členovia 

komisie navrhli prideliť byt nasledovne:  

1. Trebuľa Filip 

2. Raniaková Ivana (ak nebude záujem nájomcov trojizbového bytu sa presťahovať do 

dvojizbového bytu) 

 

Uznesenie č. 5/2022 

Komisia sociálno-zdravotná a pre prideľovanie nájomných bytov  

Súhlasí s pridelením nájomného bytu tak ako bolo navrhnuté. 

Za:  4 

Proti:   0 

Zdržali sa: 0 

Neprítomní: 4 
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3. Sťažnosť – ul. Rybárska 1048/31 

Pani Šimoniová prečítala sťažnosť od nájomníkov bytov na ul. Rybárska 1048/31 na p. 

Valachovú. Pani primátorka informovala, že na základe tejto sťažnosti aj sťažností z minulých 

období jej nebude predĺžená nájomná zmluva  

 

4. Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi – p. Jozef Ďurči 

Pani Mašurová informovala, že bola na MsÚ Sliač doručená žiadosť o jednorazovú 

dávku v hmotnej núdzi p. Ďurčiho, ktorú odôvodnil tým 

 že spolu s manželkou sú evidovaní na ÚPSVaR Zvolen, tiež bol dlhodobo na PN 

a nemohol sa zamestnať. Majú nízky príjem, z ktorého nedokážu ušetriť finančné prostriedky, 

ktoré potrebujú na kúpu dreva na kúrenie v rodinnom dome.  

 

Uznesenie č. 6/2022 

Komisia sociálno-zdravotná a pre prideľovanie nájomných bytov  

Súhlasí s poskytnutím jednorazovej dávky v hmotnej núdzi vo výške 66 € pre p. Durčiho 

Jozefa v zmysle VZN č. 39/2013 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

a mimoriadnej dávky občanom mesta.  

Za:  4 

Proti:   0 

Zdržali sa: 0 

Neprítomní: 4 

 

5. Rôzne 

 

6. Záver 

Pani Gallová poďakovala všetkým členom za účasť na zasadnutí komisie.  

 

 
                                                                                                 .............................................................. 

                                                                                         Marek Moravčík, predseda komisie 

                                                                                                                 v. z. 

                                                                                                        Jarmila Gallová 

                                                                                   

 

 

 

v Sliači 16.05.2022                                                               

Zapisovateľka:  

Mgr. Michaela Mašurová                                       

                                                                                                     

 


