ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie bytovej , finančnej a sociálnej zo dňa 22.05.2015.

Predsedkyňa:
Členovia

:

Anna Žigová
Ing. Zoltán Veres
Ing. Ildikó Pavlíková
Zuzana Illésová
Melinda Okuliarová

Predsedkyňa komisie p.Žigová A. otvorila zasadnutie a privítala členov komisie.
Po otvorení komisie sa prejednávali žiadosti týkajúce sa nájomných a sociálnych
bytov. Po posúdení podaných žiadostí komisia zostavila poradovník na pridelenie
bytov:
Nájomné byty
1. Ladislav Németh, Dunajská č.17 Hurbanovo
2. Nemčeková Agneša, Kollárova č.14 Hurbanovo
3. Júlia Szerencsés , Orechova č.1 Hurbanovo
p. Erik Závodský bytom Sládkovičova 8 Hurbanovo - svoju žiadosť o pridelenie
nájomného bytu zrušil.
p. Vyskočilová Alžbeta bytom Turček Major – komisia nemohla zaradiť žiadateľku
z dôvodu nedoloženia všetkých potrebných dokladov.
p. Monika Lakatošová
o

bytom

Komárňanská č.28 Hurbanovo

pridelenie rodinného domu.

k dispozícii

rodinný

dom

na

podala žiadosť

Nakoľko Mestský úrad Hurbanovo nemá
takéto účely tejto žiadosti nemôže vyhovieť.

Medzi prihlásenými figurovali aj občania, ktorí žiadajú o byty nižšieho štandardu:
Vhodní kandidáti na pridelenie sociálnych bytov sú:
1.
2.
3.
4.

Kovácsová Silvia, Šáradská č.4 Hurbanovo
Nikoleta Csicsóová Danicsová, Stará č.3 Hurbanovo
Stojka Gustáv, Rybárska č.18 Hurbanovo
Lakatošová Zlatica, Úzka č.3 Hurbanovo

p.Kollár Ján a manželka Darina

bytom Á.Fesztyho č.25 Hurbanovo, požiadali

o znovuobnovenie nájomnej zmluvy. Zmluva bude obnovená nakoľko nájomca
má splnené podmienky o nájme bytu a nemá problémy s platením nájomného.
Ďalšiu žiadosť

adresovali

p. Morongová Judita,

bytom

Turček Majer č.1

a p. Makáňová Júlia, bytom Komárňanská 45/91 Hurbanovo ,

ktoré žiadajú

o jednorázový finančný príspevok z dôvodu nepriaznivej ekonomickej situácie
rodiny.
Komisia

sa

zhodla

pre

jednorázovú

finančnú výpomoc pre obe rodiny

v hodnote 30€.

Pre informovanosť verejnosti uvádzame sumy životného minima z ktorých sa
vychádza

v prípadoch pri prideľovaní bytov:

198,09 € mesačne – pre 1 plnoletú osobu
138,19 € mesačne – pre každú ďalšiu plnoletú osobu
90,42 € mesačne – pre nezaopatrené alebo za zaopatrené neplnoleté dieťa
Uvádzame možné modelové situácie a k tomu prislúchajúce výšky životného
minima:
1 dospelá osoba 198,09 €
1 dospelá osoba + 1 dieťa 288,51 €
1 dospelá osoba + 1 plnoleté dieťa 336,28 €
manželia 336,28 €
manželia + 1 dieťa 426,70€
manželia + 2 deti 517,121€
manželia + 1 nezaopatrené dieťa a jedno plnoleté dieťa 564,89 €

Po zasadnutí p.Žigová sa poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie
komisie.
V Hurbanove, dňa 24.4.2015

zapísala : Okuliarová M.

