
 

ZÁPISNICA 

z 2. zasadnutia Sociálnej komisie obecného zastupiteľstva obce Hviezdoslavov zo dňa 

15.01.2019 

 

Členovia komisie: Patrik Cvengroš, Tatiana Skybová, Katarína Lőrinczová, Ivan Kormúth, 

Adam Takáč, Timea Friedler, Zuzana Fábry Lucká 

Prítomný: 

Patrik Cvengroš, Tatiana Skybová, Katarína Lőrinczová, Ivan Kormúth, Adam Takáč 

 

Neprítomný:  

Timea Friedler, Zuzana Fábry Lucká 

 

Program 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Voľba podpredsedu a zapisovateľa komisie 

3. Určenie spôsobu komunikácie a komunikačných kanálov komisie 

4. Vytvorenie činnosti a popis činností komisie 

5. Posúdenie žiadostí o pridelenie sociálneho bytu 

 

Bod 1. 

Otvorenie a schválenie programu 

Komisia sa zišla v uznášania schopnom počte, aby prejednala body programu 

Hlasovanie: ZA: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

Bod 2. 

Voľba podpredsedu a zapisovateľa komisie 

Komisia navrhuje za určenie podpredsedu komisie Katarínu Lőrinczovú, ako zapisovateľa 

Ivana Kormútha 



Hlasovanie: ZA: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

Bod 3. 

Určenie spôsobu komunikácie a komunikačných kanálov komisie 

emaily, messenger (pre rýchlu komunikáciu), neverejná FB skupina pre štruktúrovanú 

komunikáciu 

Hlasovanie: ZA: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

Bod 4. 

Vytvorenie činností na rok 2019 a popis činností komisie 

Návrh členov komisie je spojiť sa s komisiou kultúry a vypracovať plán kultúrnych aktivít 

oboch komisií. Komisia prerokovávala spôsob cielenejšej komunikácie so seniormi formou 

spoločných stretnutí, osobných stretnutí členmi komisie, formou Hviezdoslavovského 

mesačníka ktorý by mal mať 9. čísel v roku 2019. Komisia sa zhodla, že je potrebné 

spraviť nové VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných 

finančných prostriedkov. Komisia navrhuje, aby si každý člen komisie do najbližšieho 

stretnutia pripravil návrhy činností a ich popis. 

Hlasovanie: ZA: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

Bod 5. 

Posúdenie žiadostí o pridelenie sociálneho bytu  

Boli doručené 3 žiadosti o pridelenie sociálneho bytu. 

1. p. Beke, žiadosť p. Bekeho nebola kompletná, návrh komisie je,  aby doručil novú 

žiadosť. 

2. p. Múčka, žiadosť p. Múčku bola členmi komisie preverená a pre neúplnosť 

podkladov p. Múčku vyzvala na doplnenie žiadosti.  

3. p. Pénzešová s manželom, žiadosť manželov Pénzešových bola členmi komisie 

preverená a súčet príjmov manželov Pénzešových je vyšší ako povoľuje VZN. 

Sociálna komisia neodporúča schváliť žiadosť o pridelenie sociálneho bytu. 

Hlasovanie: ZA: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

Podpisy zúčastnených členov komisie: 

Patrik Cvengroš             -------------------------------- 

Tatiana Skybová            -------------------------------- 



Katarína Lőrinczová        -------------------------------- 

Ivan Kormúth                -------------------------------- 

Adam Takáč                   -------------------------------- 


