Zápisnica
zo zasadnutia sociálnej a bytovej komisie Mestského zastupiteľstva v Sabinove
konaného dňa 28. 08. 2019

Prítomní:

Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Eva Motýľová
Stanislav Vaňo
Mgr. Martin Jusko
Ing. Alena Semaníková
Anna Karnišová

Ospravedlnení:

Ing. Peter Vargovčík
Vincent Matija

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Výpoveď z nájmu k bytu nájomcami
Súhlas k uzatvoreniu nájomných zmlúv na uvoľňujúce sa byty
Rôzne a záver

K bodu 1 - Otvorenie zasadnutia
Rokovanie komisie otvorila a viedla Motýľová Eva, predsedníčka komisie, ktorá privítala
všetkých členov komisie, zdôvodnila neprítomnosť dvoch členov komisie a skonštatovala, že
komisia je uznášania schopná.

K bodu 2 – Výpoveď z nájmu bytu
Predsedníčka komisie informovala o výpovedi z nájmu k bytu
2. 1 xxxxxx
, bytový domxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Námestie slobody 26, dvojizbový
byt č. 7, výmera 61,58 m2 , 3. podlažie, výpoveď k 30. 09. 2019.
Hlasovanie – za 6, proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie
Komisia odporúča ukončiť nájomný vzťah v súlade s požiadavkou nájomcu.
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K bodu 3 - Súhlas k uzatvoreniu novej nájomnej zmluvy na uvoľňujúci sa byt
Predsedníčka komisie informovala o záujme o byt zo strany žiadateľov a to
3. 1 BD dvojizbový byt č. 7, výmera 61,58 m2, 3. podlažie – xxxxxx, nájomná zmluva od 01.
10. 2019
Hlasovanie – za 6, proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie
Komisia odporúča primátorovi mesta uzatvoriť nájomnú zmluvu.

K bodu 4 – Rôzne a záver
4. 1 xxxxxx,
bytom xxxxxxxxxx
, 5. podlažie – na zasadnutí SaBK
dňa 16. 07. 2019 bola odporúčaná komisiou (z vážnych zdravotných dôvodov na nižšie
podlažie) na pridelenie bytu v niektorom inom z 9-tich bytových domov. Menovaná
odmietla dva ponúknuté byty a pri ponuke tretieho bytu pri telefonickom rozhovore dňa
22. 08. 2019 zrušila svoju žiadosť o pridelenie bytu s tým, že jej bude zaslaná písomná
odpoveď, že jej žiadosť nebudeme viesť v evidencii.
4. 2 xxxxxx – na zasadnutí SaBK dňa 16. 07. 2019 bola určená
ako náhradníčka a prejavila záujem o bezbariérový byt. Preto im bude ponúknutý
bezbariérový byt v BD na Ul. Mlynská 3A po manželoch xxxxxxh. V prípade záujmu
z jej strany bude nájomná zmluva na p. Baču Petra.
4. 3 xxxxxx - menovaná bola pozvaná na MsÚ dňa 17. 07. 2019 s tým, že jej
boli ponúknuté tri byty, aby ich mala možnosť vopred vidieť. Následne sa dostavila dňa
22. 07. 2019 na MsÚ s tým, že bola v jednom byte, no jej finančná situácia nie je
momentálna taká, aby zvládla uhrádzať nájomné a nechce sa stať neplatičkou. Ak sa
jej finančná situácia zlepší bude žiadať o dvojizbový byt. V súčasnosti jej bude zaslaná
odpoveď, že jej žiadosť nebudeme naďalej viesť v evidencii.
Najbližšie zasadnutie komisie je naplánované na deň 18. 09. 2019 (streda) o 15. 30 hod.
Vzhľadom k tomu, že program bol prerokovaný predsedníčka komisie poďakovala
prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.
V Sabinove dňa 04. 09. 2019
Mgr. Motýľová Eva, predsedníčka komisie

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

Zapísala:
Karnišová Anna, tajomníčka komisie

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