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Dátum konania :08.02.2007

Prítomní: Bertoli Mário MUDr., Cifra Martin, Čunčík Pavel MUDr., Držíková Mária MUDr., Gajdoš Milan
MUDr., Kubová Tatiana, Ranostaj Ján MUDr., Štefková Alena MUDr., Valentovič Marián Ing.
Neprítomní:
Ospravedlnení: MUDr. Peter Ottinger
Hostia: PhDr. Žáčková, Ing. Ďuračková
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh VZN mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám
a fyzickým osobám podnikateľom
3. Návrh ďalšieho poradia náhradníkov na uvoľnené nájomné byty
4. Pavlovič Ján - návrh na predĺženie nájomnej zmluvy
5. Ďuríšek Mário - návrh na predĺženie nájomnej zmluvy
6. Švec Ján - prehodnotenie žiadosti
7. Rôzne
8. Záver
Popisná časť zápisnice:
k bodu 1
Prítomných privítal a rokovanie viedol predseda komisie MUDr. Gajdoš.
k bodu 2
Vedúca finančného referátu Ing. Ďuračková predložila na prerokovanie Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia / ďalej VZN / Mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií
právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom. Komisia navrhla VZN doplniť a zapracovať do §12
bod g/ v znení : V prípade nesplnenia zmluvných podmienok zo strany prijímateľa finančnej dotácie, bude
táto zmluva postúpená na právny referát, ktorý v súčinnosti s finančným referátom zabezpečí vymáhanie
dlžnej čiastky.
k bodu 3
3.1
Pracovníčka pre bytovú oblasť p. Kubová podrobne informovala prítomných členov komisie o jednotlivých
žiadostiach a kritériach, ktoré musia žiadatelia spĺňať pre zaradenie žiadateľov do poradia náhradníkov na
uvoľnené nájomné byty. Oboznámila členov komisie, že poradie náhradníkov je zostavované bodovacím
systémom v zmysle prijatého VZN č. 13/2002 v znení Novely č. 6/2003. Každý z prítomných členov dostal
k dispozícii uvedené VZN. Spolu z 29 podaných žiadostí 10 žiadateľov spĺňa kritéria pre zaradenie do poradia
náhradníkov. Sú to : Paulovičová Zuzana, Beňo Michal, Kunst František, Kopp Róbert, Košťál Martin,
Bábiková Jolana, Krajčíková Mária, Hrčková Katarína , Benková Katarína a Erdélyi Karol.
3.2
Pracovníčka pre bytovú oblasť p. Kubová menovite informovala prítomných členov komisie o 19
žiadateľoch, ktorí nesplnili kritéria pre zaradenie do poradia náhradníkov na pridelenie uvoľneného
nájomného bytu. Sú to : Biháry Marián, Biháry Máriio, Bihari Richard, Cestická Margita, Daniš Roman,
Galbavá Beáta, Karvayová Antónia, Klandúchová Mária, Kolárovský Ramon, Kudrík Marek, Kudrík
Ladislav, Kuníková Ivana, Masárová Helena, Mitošinková Anna, Papežová Oľga, Sedláková Zuzana,
Slámová Iveta, Štichauer Marcel a Vavrincová Lucia.
3.3
V prípadoch žiadateľov Mareka Kudríka a Ladislava Kudríka vzhľadom na predložené doklady o priemernom
mesačnom zárobku komisia poverila p. Kubovú zaslať podnet na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, referát
inšpektorátu práce vo veci presúmania skutočností, či menovaných zamestnáva p. Jozef Klčo, Stavopodnik,
Topoľčianska 2, Banka.
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k bodu 4
Pracovníčka pre bytovú oblasť, p. Kubová informovala prítomných členov komisie o splnení kritérií p. Jána
Pavloviča na predĺženie nájomnej zmluvy na byt o jeden rok.
k bodu 5
Pracovníčka pre bytovú oblasť, p. Kubová informovala prítomných členov komisie o splnení kritérií p. Mária
Ďuríška na predĺženie nájomnej zmluvy na byt o jeden rok.
k bodu 6
Pracovníčka pre bytovú oblasť, p. Kubová informovala prítomných členov komisie o žiadosti p. Jána Šveca,
ktorý prejavil záujem zmeniť jeho uzatvorenú nájomnú zmluvu z troch rokov na desať rokov s tým, že by mu
na základe lekárskej diagnózy bol pridelený bezbariérový nájomný byt. Komisia sa oboznámila s diagnózou
p. Šveca. Každý z členov komisie obdržal Smernicu MVaRR SR č. 8/1999 v znení neskorších noviel , kde
v prílohe č. 1 je uvedený zoznam zdravotných postihnutí, vzťahujúcich sa pre pridelenie bezbariérového bytu,
postaveného s podporou štátu.
k bodu 7
7.1
Na základe výzvy vedúca Referátu sociálnych vecí, PhDr. Žáčková predložila komisii návrhy od občanov
a organizácií na udelenie Ceny primátora Mesta Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej,
charitatívnej a humánnej za rok 2006 pre jednotlivcov a organizácie : Rotary Klub Piešťany, OZ spoločne
proti kriminalite a OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu.
Komisia návrhy prerokovala pri ich zvažovaní prihliadala na viacero aspektov, jedným z nich bol, kto
z navrhovaných už získal ocenenie.
7.2
Člen komisie, p. Cifra predložil komisii Návrh členstva Mesta Piešťany v asociácii zdravých miest Slovenska.
7.3
Komisia určila nasledujúci termín zasadnutia, ktorým je 15.3. 2007 v ÚZ Domum, Bodona 55, Piešťany
Uznesenia:
Číslo
1/2007

Bod
prg.
2

2/2007

3

3/2007

3

4/2007

3

5/2007

3

Znenie

Adresát

Komisia Návrh VZN mesta Piešťany, ktorým sa určuje
spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám
a fyzickým osobám podnikateľom po prerokovaní odporúča
jednomyseľne
schváliť
s
pripomienkou:
1/ Doplniť § 12 o bod g/ v znení : V prípade nesplnenia
zmluvných podmienok zo strany prijímateľa finančnej
dotácie, bude táto zmluva postúpená na právny referát, ktorý
v súčinnosti s finančným referátom zabezpečí vymáhanie
dlžnej čiastky.
Komisia jednomyseľne odporúča Mestskej rade Mesta
Piešťany schváliť predložené poradie náhradníkov na
uvoľnené 1-izbové nájomné byty v poradí : Paulovičová
Zuzana, Beňo Michal, Kunst František
Komisia jednomyseľne odporúča Mestskej rade Mesta
Piešťany schváliť predložené poradie náhradníkov na
uvoľnené 2-izbové nájomné byty v poradí : Kopp Róbert,
Košťál Martin, Bábiková Jolana, Krajčíková Mária, Hrčková
Katarína, Benková Katarína.
Komisia jednomyseľne odporúča Mestskej rade Mesta
Piešťany schváliť predložené
poradie náhradníkov na
uvoľnené 3-izbové nájomné byty : Erdélyi Karol
Komisia po preskúmaní žiadostí sa jednomyseľne zhodla

MsR
MsZ

MsR

MsR

MsR
referent RSV

Termín
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6/2007

4

7/2007

5

8/2007

6

9/2007

7

10/2007

7

11/2007

7

12/2007

7

Dátum konania :08.02.2007
nezaradiť pre nesplnenie stanovených kritérií do poradia
náhradníkov nasledovných žiadateľov : Biháry Marián,
Biháry Mário, Bihari Richard, Cestická Margita, Daniš
Roman, Galbavá Beáta, Karvayová Antónia, Klandúchová
Mária, Kolárovský Ramon, Kudrík Marek, Kudrík Ladislav,
Kuníková Ivana, Masárová Helena, Mitošinková Anna,
Papežová Oľga, Sedláková Zuzana, Slámová Iveta,
Štichauer Marcel, Vavrincová Lucia.
Komisia jednomyseľne odporúča primátorovi Mesta predĺžiť
nájomnú zmluvu na byt Jánovi Pavlovičovi o jeden rok.
Komisia jednomyseľne odporúča primátorovi Mesta predĺžiť
nájomnú zmluvu na byt Máriovi Ďuríšekovi o jeden rok.
Komisia žiadosť p. Jána Šveca berie na vedomie a jeho
zdravotný stav prehodnotí do budúceho zasadnutia.
Pracovníčka pre bytovú oblasť predvolá p. Šveca na
najbližšie zasadnutie komisie.
Komisia jednomyseľne navrhuje a odporúča primátorovi
Mesta udeliť Cenu primátora Mesta Piešťany OZ Pomoc
ohrozenému dieťaťu a menovite vyzdvihnúť p. Ľubicu
Nagyovú za jej obetavú prácu v OZ.
Komisia jednomyseľne navrhuje uverejniť poďakovanie
autorom všetkých návrhov na Cenu primátora Mesta
Piešťany v Radnici.
Komisia jednomyseľne odporúča primátorovi Mesta napísať
ďakovný list Rotary Klubu v Piešťanoch.
Komisia jednomyseľne odporúča Návrh členstva mesta
Piešťany v asociácii zdravých miest Slovenska schváliť.

primátor
primátor

primátor

primátor
MsR
MsZ

POZN.:
Zapísal: Tatiana Kubová
V Piešťanoch dňa: 13.2. 2007

Schválil:
Prílohy:

Rozdeľovník:
primátor Mesta, zástupca primátora,
prednosta Mestského úradu, organizačnoprávne oddelenie, komisa pre zdravotníctvo,
sociálne veci a bývanie, ved. OSV, RSV

