
Z á p i s n i c a  
zo zasadnutia komisie menovanej primátorom mesta na posúdenie žiadostí o pridelenie 

nájomných bytov pri Maline, konaného  dňa 13.11.2013. 
 

Prítomní podľa pripojenej prezenčnej listiny 
Komisia bola uznášania schopná    
  
Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Ing. Ladislav Adamovič, vedúci oddelenia 
ekonomiky MsÚ v Malackách.  
   
Program: 
1. Úvod 
2. Pridelenie bytu po nájomcovi, ktorému končí nájomný vzťah k 30.11.2013 
3. Pridelenie bytu na základe žiadosti o ukončení nájomného vzťahu k 31.12.2013   
4. Záver  
   
K bodu 1  
Úvodom na návrh predsedu  komisie bola schválená zapisovateľkou  Ing. Zuzana Danišíková. 
Predseda komisie ospravedlnil členku komisie Ing. Ivetu Hlavenkovú, CSc..   
 
K bodu 2 
Predmetom dnešného rokovania bolo  pridelenie nájomného bezbariérového jednoizbového 
bytu č.1 v bytovom dome č. 5632/53 Pri Maline, ktorý užívala pani Danihelová Helena na 
základe Nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú. Z dôvodu nedodržania podmienok 
nájomnej zmluvy jej bola daná výpoveď k  30.11.2013. Hlavným dôvodom bolo neoprávnené 
ubytovanie jej synovca, na ktorého boli na MsÚ doručované opakované sťažnosti 
spolubývajúcich.  
Komisia pri výbere nového nájomcu vychádzala zo zoznamu náhradníkov vybraných na jej 
zasadnutí dňa 12.6.2013. Opäť bol zohľadnený dátum podania žiadosti, rodinné a sociálne 
pomery.    Na základe týchto kritérií si komisia  priamo na svojom zasadnutí určila predbežný 
poradovník žiadateľov s nasledovným poradím: p. Hrčková, Chvílová, Zajac.  
Vzhľadom k tomu, že pani Danihelová sa snaží predložiť relevantné doklady a chce zotrvať 
v nájomnom byte, predseda komisie ponechal tento byt ako nepridelený a vybraných 
žiadateľov ešte neoslovil s možným pridelením nájomného bytu.      
 
K bodu 3 
Predseda komisie informoval o dobrovoľnom uvoľnení nájomného bytu č. 1 na prízemí 
v bytovom dome č.. 5,635/65 pani Kachutovou, ktorá doručila žiadosť o ukončenie 
nájomného vzťahu na predmetný byt. Nájomný vzťah žiada ukončiť k 31.12.2013.  
Komisia opäť prehodnotila doručené žiadostí a posudzovala predovšetkým matky s deťmi, 
sociálne pomery, termín predloženia žiadosti.  
Komisia navrhla prideliť tento uvoľnený byt pani Novákovej Natália s dvomi maloletými 
deťmi a po telefonickom oslovení predsedom komisie,  súhlasila s pridelením uvedeného 
bytu. Na základe týchto skutočností komisia odporučila primátorovi mesta prideliť pani 
Novákovej Natálie predmetný byt.    
 
K bodu 5 
Na záver predseda komisie   poďakoval všetkým prítomným za účasť.  
 
Zapísala : Ing. Zuzana Danišíková 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


