
                                              ZÁPISNICA 

   zo  zasadnutia  komisie  bytovej ,  finančnej  a  sociálnej  zo  dňa 31.08.2015. 

 

   Predsedkyňa:     Anna Žigová 

   Členovia       :     Ing. Zoltán Veres 

                              Ing. Ildikó Pavlíková 

                              Zuzana Illésová 

                              Melinda Okuliarová  

 

Predsedkyňa  komisie   p.Žigová   otvorila zasadnutie  a  privítala členov komisie. 

Informovala   o   programe    zasadnutia   a   materiáloch ktoré budú predmetom  

rokovania. 

Po  otvorení   komisie  p.Žigovou  sa  pristúpilo  k prvému  bodu ,  ktorý sa týkal  

odpredaja budovy Mestského zdravotného strediska na adrese Komárňanská 106 

v Hurbanove.   Žiadosť   podala    MUDr. Oľga  Homolová,  konateľka spoločnosti  

Lens s.r.o.,  ktorá žiada o možnosť odkúpenia uvedenej  budovy s prislúchajúcou 

časťou pozemku. 

Po prehodnotení  problematiky sa členovia komisie  zhodli na tom, že ponuka  by  

musela byť pre mesto výhodná. 

Ďaľším   prejednávaným   bodom   bolo   prejednávanie   žiadostí   týkajúce    sa  

nájomných a sociálnych  bytov,  ktoré žiadajú:  

     nájomné byty: 

1. Vaneková Katarína, Nejedlého 25/5 Hurbanovo 
2. Eva  Musaj, Nálepkova č.29  Hurbanovo 
3. Bc.Zsolt  Badin,  Nesvady 
3. Alexander  Csalava,  Svätý Peter 
4. Renáta  Trestyanszky,  Martovce 

     sociálne byty: 

1. Stojková Iboľa,   bytom   Východná 2427/8 Hurbanovo    -    v súčasnosti 

 nemáme žiadny sociálny byt  volný.   

 



2. Uzsák Gellért, bytom Komárno – nakoľko menovaná osoba má nedoplatky 

     voči mestu  /daň z nehnuteľností/,   nemôže  byť  zaradený  do  poradovníka. 

  

Komisia   prerokovala   prijatú  žiadosť  o poskytnutie  jednorázového finančného  

príspevku o ktorú požiadal: 

- p. Lakatoš Igor ,  bytom Hurbanovo  Podzáhradná 28 – menovaný sa dostal 

do  nepriaznivej   situácie , nakoľko  jeho  družka  po  zákernej  chorobe zomrela  

a zostal sám so štyrmi deťmi (14r,11r,8r,6r) .  

Komisia súhlasila    s   príspevkom       v  hodnote  20€/ dieťa          vo forme, že  

školopovinným deťom prispeje na stravu  do školy  a  pre 6 ročné  dieťa  ktorého 

zdravotný stav je  nepriaznivý ,  na refundáciu  liekov. 

 

Posledným   bodom   rokovania   bolo  prejednanie   žiadosti  o pridelenie    bytu 

ktorú  podal    p. Bárta František ml.,   bytom Šáradská 22/1 Hurbanovo. 

Svoju žiadosť odôvodnil  tým, že  spomínaný  byt  majú  pridelený  jeho   rodičia  

Bárta František st. a Bártová Jarmila, s ktorými býva na uvedenej adrese,      ale 

náklady    /nájomné, elektrina, plyn/   hradí   z vlastných   finančných     zdrojov.  

 

 

Na záver predsedníčka,   p.Žigová   poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie 

komisie ukončila. 

 

 

 

 

V Hurbanove, dňa 31.08.2015                                  zapísala :  Okuliarová M.  

 

 

 

 


