
Zápisnica 
zo zasadnutia komisie pre sociálne veci a bytové otázky zo dňa 15.05.2019 

 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie bytov v sociálne bytovke Rokošova II. 314 

3. Diskusia 

4. Záver 
  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
1.Privítanie:  
Predseda  komisie privítal členov, zapisovateľku komisie a otvoril zasadnutie.  
 
2. Prerokovanie bytov v sociálne bytovke Rokošova II. 314: 
Členovia komisie navštívili sociálne byty na ulici Rokošova II. 314. Postupne prešli každý byť 
v sociálnej bytovke, taktiež sa rozprávali s každým nájomcom jednotlivých bytov o tom či majú nejaké 
problémy s bytom a ako dlho trvajú.  
Komisia po návšteve sociálnych bytov konštatuje, že sú v dezolátnom stave, ktorý je potrebné čo 
najskôr riešiť, pretože podmienky na bývanie sú neprijateľné. Komisia odporúča vedeniu obce, aby 
v čo najkratšom období zaujala k oprave tohto objektu stanovisko a hlavne aby stúpila do jednania 
s nájomcami bytov o tom kedy bude prebiehať rekonštrukcia, koľko bude trvať a či majú nájomcovia 
nejakú možnosť sa na čas opravy niekde ubytovať. 
 
3. Diskusia :  
Predseda komisie požiadal zapisovateľku, aby členov informovala o otázke uvoľnenia bytov  
od posledného schválenia na OcZ. Mgr. Kohútová oznámila, že t. č. nie sú voľné žiadne byty. Taktiež 
nás informovala o momentálnom stave poradovníka schváleným obecným zastupiteľstvom 
31.10.2018, v ktorom na 1- izbové byty neostal žiadny žiadateľ a na 2- izbové byty ostal jeden 
žiadateľ. Nový poradovník sa bude zostavovať na najbližšom zasadnutí komisie. 
 
Predseda komisie nás oboznámil o informácii, že Duslo a.s. chce vytvoriť novú prevádzku na výrobu 
Argónu. Predseda komisie sa informoval u 2 pracovníkoch životného prostredia, či je táto prevádzka 
bezpečná a či by niekedy nemohla vybuchnúť. Pracovníci ho informovali, že táto prevádzka je 
bezpečná a nie je nebezpečná pre okolie (ani pre zamestnancov Dusla). 
 
 
4. Záver:  
Na záver predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie komisie. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala : Mgr. Dominika Kohútová                                    Ing. Jozef Šuvada 
V Močenku, 15.05.2019                                                      predseda komisie 


