
Zápisnica 

Zo zasadania komisie pre komunitné plánovanie a bytovu politiku pri obecnom úrade v Bernolákove 

konaná dňa 23.01.2023 

Prítomný  

Podľa prezenčnej listiny / listina je súčasťou zápisnice /  

 

Program 

1. Zahájenie a schválenie programu 

2. Uzatvorenie nájomných zmlúv - opakované nájmy 

3. Uzatvorenie nájomných zmlúv - nové žiadosti. 

4. Informácia o platobnej disciplíne nájomcov 

5. Rôzne 

 

K Bodu č. 1  

Predsedníčka komisie Mgr. Pipišková Iva otvorila komisiu, privítala prítomných členov komisie, 

následne bol schválený program. 

K Bodu č. 2 

Komisii boli predložené žiadosti o opakovaný nájom v nájomných bytoch 2 x 12 bytov na hlavnej 112      

v Bernolákove a v nájomných sociálnych bytoch na Mostovej ulici v Bernolákove. 

1. Fehér Ivan nar.          trvale bytom             a manželka Agneša Fehérová rod.           nar.            

trvale bytom       . Nájomná zmluva na byt č.121/A im končí 11.03.2023. Podmienky na 

schválene opakovaného nájmu sú splnené. Navrhujeme predlženie nájomnej zmluvy o jeden 

rok na obdobie od 12.03.2023 do 11.03.2024   

2. Mačišák Jozef nar        trvale bytom           . Nájomná zmluva na byt č.123/A mu končí 

30.04.2023. Podmienky na schválene opakovaného nájmu sú splnené. Navrhujeme 

predlženie nájomnej zmluvy o jeden rok na obdobie od 01.05.2023 do 30.04.2024 

3. Zachar Milan nar.           trvale bytom          a manželka Zacharová Iveta rod.             nar.               

trvale bytom            . Nájomná zmluva na byt č. 212/B im končí 30.04.2023. Podmienky na 

schválene opakovaného nájmu sú splnené. Navrhujeme predlženie nájomnej zmluvy o jeden 

rok na obdobie od 01.05.2023 do 30.04.2024 

4. Tauberová Božena rod.             nar.          trvale bytom           . Nájomná zmluva na byt č.214/B 

jej končí 30.04.2023. Podmienky na schválene opakovaného nájmu sú splnené. Navrhujeme 

predlženie nájomnej zmluvy o jeden rok na obdobie od 01.05.2023 do 30.04.2024 

5. Tóthová Alžbeta rod. Tóthová nar.            trvale bytom                       . Nájomná zmluva na byt č. 

221/B im končí 18.04.2023. Podmienky na schválene opakovaného nájmu sú splnené. 

Navrhujeme predlženie nájomnej zmluvy o jeden rok na obdobie od 19.04.2023 do 

18.04.2024. 

6. Maršalková Anna nar.                   trvale bytom                . Nájomná zmluva na byt č. 9A na 

Mostovej ulici jej končí 20.02.2023. Podmienky na schválene opakovaného nájmu sú splnené. 

Navrhujeme predlženie nájomnej zmluvy o jeden rok na obdobie od 21.02.2023 do 

20.02.2024. 



 

 

Záver: 

Komisia predložené žiadosti o opakovaný nájom posúdila a navrhuje obecnému zastupiteľstvu 

predložené žiadosti o opakovaný nájom schváliť s predlžením na jeden rok. 

 

K bodu č. 3 

-Komisii bola predložená jedna nová žiadosť o nájomný byt:  

Bzdilová Eva rod. Pavlejová nar.             trvalým bytom                        . Pani je rozvedená, aktuálne 

býva v podajme a do konca mesiaca sa musí odsťahovať.  

Záver: 

Komisia predloženú novú žiadosť posúdila a zobrala ju  na vedomie  

- Požiadala o doplnenie odôvodnenia, prečo si vybrala obec Bernolákovo 

- Kontaktovať sociálneho pracovníka v MiU Dúbravka ohľadom bližších informácii a ZPS   

V poradovníku máme aktuálne 4 žiadosti: 

Kováčová Zuzana od 12.07.2022 

Kikinderová Iveta od 26.09.2022 

Kollárova Ľubica od 21.10.2022 

Kollárová Janka od 31.11.2022 

Bzdilová Eva od 04.01.2023 

 

K bodu č. 4 

Materiál o platobnej disciplíne od Ing. Haviarovej, ktorý je súčasťou zápisnice.     

Komisia sa ďalej zaoberala nedoplatkom p. Krajčovej Dušany vo výške 28,54 Eur. Komisia požiadala 

pracovníka na referáte sociálnych vecí, aby zistil či už prebehlo po nej prebehlo dedičské konanie, ak 

nie aby sa dlžná čiastka dala ako pohľadávka do dedičského konania. 

Záver: 

Predložený materiál o platobnej disciplíne od Ing. Haviarovej komisia zobrala na vedomie. 

K bodu č. 5 

Komisia sa zaoberala riešením sociálnej situácie rodiny Maršalkovych 

- Zrealizovať sociálnu anamnézu rodiny 

- Osloviť obvodného lekára, kvôli lekárskym správam 

- Podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na zariadenie pre seniorov 

- Požiadať ÚPSVaR odd. kompenzácií na opatrovanie blízkeho člena rodiny 



Komisia sa zaoberala sociálnou situáciu p. Štrbovej Ivety z Hlavnej 45 v Bernolákove 

- zistiť ako žije a či ma prístup k vode  

- zistiť rodinnú anamnézu, príbuzných 

- zistiť jej prijmi, majetky 

- vyzvať príbuzných, ako chcú pokračovať ohľadom starostlivosti o ňu  

- napísať na notársky úrad, či prebehol dedičské konanie po jej zosnulom bratovi a či sa nestala 

dedičom  

Na komisii bola prejedaná žiadosť zariadenia Dom seniorov, n.o. Veľký Biel o finančný príspevok pre 

umiestnenú občianku Bernolákova p. Justinu Dobijášovú nar.                  s trvalým pobytom na           . 

K žiadosti priložiť sociálnu anamnézu zo sociálneho posudku. Vyživovacia povinnosť detí. 

 

Predsedníčka komisie: Mgr. Iva Pipišková poďakovala za účasť 

 

Zapisovateľ: Mgr. Turinič Štefan 

 

Schválila: Predsedníčka komisie Mgr. Iva Pipišková  

 

V Bernolákove 23.01.2023 


