
Zápisnica 
zo zasadnutia komisie pre sociálne veci a bytové otázky zo dňa 07.03.2017 

 
Program : 
1.Otvorenie 
2. Došlá pošta 
3. Návrh VZN 
4. Rôzne a záver 
 
1. Predseda komisie otvoril zasadnutie komisie a privítal všetkých prítomných. Rokovania sa 

zúčastnila p. Monika Ternerová – agenda nájomných bytov / zmluvy/. 
 
2. Došlá pošta – Žiadosti o soc. výpomoci 

Ľubica Szóradová, Vinohradská 1600/16, Močenok – žiadosť na jednorazovú výpomoc 50 eur na 

jedlo pre deti. Členovia sa zhodli na návrhu – nakúpiť v tejto hodnote potraviny – členka komisie 

p . Helena Kollárová ml. zrealizuje. 

  
3. Návrh VZN o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov 

obce obstaraných z verejných prostriedkov. Predseda komisie uviedol, že ide o zapracovanie 
zmien – zosúladenie s platnou legislatívou a prípisom z ministerstva. 
Členovia komisie súhlasia s navrhovanými úpravami VZN. Z ďalšej diskusie vyplynuli závery na 
úpravu niektorých bodov VZN nasledovne: 
 
§ 2 ods.1 vypustiť text:  a prehlásenie žiadateľa o tom, že súhlasí s úhradou finančnej zábezpeky 
vo výške 6 mesačných úhrad za užívanie bytu. Táto čiastka neovplyvní platenie mesačných 
splátok nájomného. 
 

§ 5 ods. 12 – pôvodné znenie upraviť nasledovne: Prenajímateľ bude žiadať od budúceho nájomcu     

finančnú zábezpeku vo výške 6 mesačných úhrad za užívanie bytu, ktorá sa použije na úhradu 

nedoplatkov voči Obci Močenok a prípadné poškodenie nájomného bytu pri ukončení nájomného 

vzťahu. 

 
4. Rôzne – Treba vyzvať  žiadateľov o byty, aby do 30.4.2017 preložili doklady o príjmoch za rok 

2016 s ostatnými dokladmi na posúdenie a následne vytvorenie poradovníkov na byty. 
Po spracovaní vyúčtovania nákladov na byty za rok 2016 predložiť na komisiu zoznam dlžníkov aj 
s výškou dlhu. 
Predseda komisie požiadal p. Moniku Ternerovú o informáciu prebratia bytov prideleným 
žiadateľom. Z desiatich obodovaných uchádzačov prebrali ôsmi a ďalší dvaja – p. Pavol Benčík sa 
vzdal prevzatia bytu a p. Daniel Dičér odmietol byt s tým, že bude bývať s bratom Marekom, 
ktorý má pridelený byt.  
Na záver predseda komisie poďakoval za účasť. 
 
 

                                                                                                                       Ing. Jozef Šuvada 

                                                                                                                      predseda komisie 

V Močenku, 07.03.2017 

Zapísal : Valek 


