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Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi 

Zápisnica č. 6 
zo zasadnutia komisie dňa 27. mája 2015   

      Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Uvoľnenie sociálneho bytu, Trnavská cesta 866/51, byt č.2 a č.4 - prerokovanie 

3. Záver 

 

      Prítomní členovia: 

Božena Vydarená (BV), PaedDr. Jaroslav Čomaj (JČ), Róbert Stareček (RS), Ing. Miroslav Marko (MM)  

Hostia: Mgr. Silvia Kováčová (SK)   

Začiatok komisie:       17,00 hod 

Ukončenie komisie:    18,00 hod 

 

1. Otvorenie 

Predsedníčka komisie Božena Vydarená privítala prítomných členov na zasadnutí mimoriadnej komisie. 

 

2. Uvoľnenie sociálneho bytu, Trnavská cesta 866/51, byt č.2 a č.4 - prerokovanie  

BV – informovala prítomných členov o vykonanom vyprataní na Trnavskej ceste dňa 27.5.2015. 

Skontrolovala som všetky sociálne byty a okolie. Nájomníkov som požiadala, aby si označili dvere menom 

a číslom bytu. Po týždni bude vykonaná kontrola. S p. Markom sme videli uvoľnené priestory. Následne aj 

s p.Starečkom sme navštívili niektorých adeptov na uvoľnené byty. Stretli sa s p. Krtistínou Stojkovičovou, 

sl. Radoslavou Ludrinskou, boli sme na Garbiarkej u p. Kurečajovej a na Cukrovarskej ul. 181/39, kde sme 

našli žiadateľov Júliu Lakatošovú a Romea Stojkoviča. Podľa vlastníkov bytov tam Stojkovič Miroslav 

a Stojka Miroslav už nebývajú. Uvoľnili sa nám dva byty so značnými nákladmi na nájomné. Preto 

navrhujem prideliť každý byt jednej rodine.  

RS – byty treba prideliť žiadateľom, ktorí budú vedieť platiť nájom.  

MM – vykonať návštevu jednotlivých záujemcov o byt malo veľký význam, videli sme v akých 

podmienkach žijú. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.84/2015 

Školská, športová a bytová komisia  prerokovala a odporúča primátorovi mesta podpísať nájomnú zmluvu 

na byt č. 2, Trnavská cesta 866/51 s p. Kristínou Stojkovičovou a na byt č.4, Trnavská cesta 866/51 s p. 

Romeom Stojkovičom a to od 1.6.2015.  

Hlasovanie: 

Za               4     BV, JČ, RS, MM   

Proti           0         

Zdržal sa    0  

 

3. Záver 

Predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a ďalší 

termín zasadnutia komisie je 15. júna 2015 o 15.00 hod v malej zasadačke MsÚ.   

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Božena Vydarená, v.r. 

                                                  predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ 

V Seredi dňa 27. 05. 2015 

zapísala: Vadovičová 


