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Č.j. 383-1773/2021 

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 28. apríla 2021 

 

 

Program:   

1. Otvorenie  

2. Pridelenie nájomného bytu 

3. Požiarna zbrojnica  - nájomníci 

4. Rôzne 

5. Záver 
 

1. Otvorenie 

 Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie p. Marek Moravčík, privítal všetkých 

prítomných členov komisie (viď. prezenčná listina), prítomných bolo 6 členov, ospravedlnili 

sa 2 členovia. 

 

Uznesenie č. 1/2021 

Komisia sociálno-zdravotná a pre prideľovanie nájomných bytov 

schvaľuje programu zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a pre prideľovanie nájomných 

bytov 

Za:  6 

Proti:   0 

Zdržali sa: 0 

Neprítomní: 2 

 

2. Pridelenie nájomného bytu 

 Pani Šimoniová informovala členov komisie, že žiadateľov o trojizbový nájomný byt 

je osem. Po zvážení určujúcich podmienok pre pridelenie nájomného bytu (dátum podania 

žiadosti, stavu a veku žiadateľov, počtu detí a príjmu) navrhli členovia prideliť byt p. Vaňovi 

s manželkou. V prípade uvoľnenia ďalšieho bytu nenavrhli poradie, ale sa dohodli, že sa 

stretnú a zasadne komisia.   

 

Uznesenie č. 2/2021 

Komisia sociálno-zdravotná a pre prideľovanie nájomných bytov  

Navrhuje 

prideliť dvojizbový nájomný byt p. Vaňovi s manželkou 

Za:  6 

Proti:   0 

Zdržali sa: 0 

Neprítomní: 2 

 

3. Rôzne 
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 Pani primátorka informovala o problémovej situácii nájomníkov v Požiarnej zbrojnici. 

Rodina Berkyová aj rodina Jarábeková od 1.8.2020 obýva objekt Požiarnej zbrojnici bez 

nájomnej zmluvy o nájme, dlhujú mestu na nájomnom a energiách. Z uvedeného dôvodu je 

potrebné Mestským zastupiteľstvom schváliť uznesenie k vymáhaniu pohľadávok súdom.  

Uznesenie č. 3/2021 

Komisia sociálno-zdravotná a pre prideľovanie nájomných bytov  

Doporučila 

Mestskému zastupiteľstvu prijať nasledovné uznesenie: „Vymáhanie pohľadávky nájomníkov 

Požiarnej zbrojnice sa bude riešiť súdnou cestou“. 

Za:  6 

Proti:   0 

Zdržali sa: 0 

Neprítomní: 2 

 

4. Záver 

 Pán Moravčik poďakoval všetkým členom za účasť na zasadnutí komisie.  

 

 

 

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

                           predseda komisie 

                                                                                                      Marek Moravčík 

 

 

 

v Sliači 30.04.2021                                                               

Zapisovateľka: Mgr. Michaela Mašurová                                       

                                                                                                     

 


