
Komisia pre bytovú politiku a verejný poriadok pri OZ v Dolnom Srní 

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre bytovú politiku a verejný poriadok – dňa 02.12.2019  

 

Prítomní: pp.D.Švacho, M.Hargaš, Monika Behulová, Andrea Jurišová, Jana Blažková 

Program: 

 

1. Žiadosti o nájomný byt - poradovník 

2. Rôzne 

 

Bod č. 1 - Žiadosti o nájomný byt 

 

Na základe VZN č. 2/2017 článku 3  - Postup pri prideľovaní nájomných bytov, komisia 

preskúmala a vyhodnotila podľa uvedených kritérií návrh starostu obce Ing. J.Hamaja 

u novopostaveného bytového domu b.j.12, ktorí spĺňajú uvedené kritéria v tomto poradí: 

 

Zoznam schválených uchádzačov: 

1. Dominika Chumchálová – 2 - izbový byt 

2. Peter Hargaš – 1- izbový byt 

3. Patrícia Švachová - 1- izbový byt 

4. Patrik Štrbka – 2 - izbový byt – čl. 3, bod č. 8 - VZN č. 2/2017 

5. Dominika Stančíková - 1- izbový byt čl. 3, bod č. 8 - VZN č. 2/2017 

6. Miloš Zelko – garzonka 

7. Rudolf Helia - 2- izbový byt 

8. Emília Štecová – garzonka 

9. Martin Kacko - 1- izbový byt 

10. Dana Geržová - garzonka 

11. Lucia Kukučová - 1- izbový byt 

12. Lukáš Berényi - 1- izbový byt (oprava strechy) 

Náhradníci: 

13. Ševčík Peter – (garozonka)  

14. Lucia Gáborová - 1- izbový byt ( ? schopnosť splácať) 

15. Adriana Bezáková – 2- izbový byt  

 

Uvedení uchádzači predložili všetky potrebné dokumenty a spĺňajú bodovacie kritéria. 

 

Na základe predložených podkladov komisia navrhuje prijať uznesenie OZ –  

Uznesenie č. .../2019 - Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje 

zoznam uchádzačov novopostaveného bytového domu b.j.12, ktorí spĺňajú uvedené kritéria. 

° Komisia navrhuje pridelenie nájomných bytov schválených budúcich nájomcov bytového 

domu b.j. 12 súp.č. 484 losovaním podľa jednotlivých kategórii – garzonka, 1- izbový byt, 2 – 

izbový byt. 

° Nájomné zmluvy sa budú uzatvárať až po ukončení všetkých úkonov spojených s odovzdaním 

a prevzatím bytového domu b.j.12. 

° Komisia navrhuje doplniť do nájomnej zmluvy b.j.12 súp.č.484 zákaz stavebných úprav 

v nájomných bytoch nájomníkmi, bez domácich zvierat a súhlasné stanovisko  k zverejneniu 

dlhu na nájomnom podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov. 

 



Bod č.2 – Rôzne 

 

Na návrh p.M.Hargaša vypracuje p.J.Blažková  zoznam uchádzačov, ktorí nespĺňajú kritéria   

na základe VZN č. 2/2017 článku 3 - Postup pri prideľovaní nájomných bytov a pri jednotlivých 

uchádzačoch dôvod nesplnenia – príloha k zápisnici. 

 

 

V Dolnom Srní, dňa 02.12.2019 

Zapísala: Monika Behulová  


