Zápisnica
zo zasadnutia Komisie dopravy, služieb a bytovej politiky pri Mestskom zastupiteľstve
Púchov, konanej dňa 29. 06. 2016
Prítomní:

Podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Výmena bytu Chutková Emília, Dvory 1932/18, Púchov
2. Pridelenie izieb Nimnica 127
3. Rôzne

K bodu 1
Komisia na svojom rokovaní dňa 06. 06. 2016 uznesením číslo 43/2016 odporučila
pridelenie 2-izbového bytu –výmenu na Dvoroch 1932/18 číslo bytu 35 pani Chutkovej Emílii,
ktorá býva v jednoizbovom byte na Dvoroch v prípade odmietnutia bytu pani Macekovou, ktorá
je v poradovníku na 2-izbové byty. Z dôvodu, že pani Maceková dňa 10. 6. 2016 byt odmietla
z dôvodu malej rozmernosti odmietla bolo rozhodnutím sp.č. 2561/2016 zo dňa 13. 6. 2016
schválená výmena bytu.
Na komisiu bola predvolaná pani Chutková spolu s dcérou, ktoré bývajú spolu v byte, aby
členov komisie informovali o ich bytovej situácii. Pani Chutková t.č. pracuje ako SBS mimo
Púchova, vtedy býva v mieste pracoviska. Zmluvu má iba dobu určitú do 30. 6. 2016. V čase
svojho pracovného voľna býva v Púchove spolu s dospelou dcérou.
Ďalej bola na komisiu predvolaná pani Sliacka, ktorá o nájomný byt požiadala dňa 14. 6. 2016.
Do odôvodnenia žiadosti pani Sliacka napísala nasledovné: o nájomný byt na Dvoroch žiada
na základe nezvládnuteľnej finančnej situácie nakoľko ostala sama s dcérou a v súčasnom
období má vysoké náklady na bývanie. Pani Sliacka má záujem o dvojizbový byt, ktorý bol
rozhodnutím pridelený pani Chutkovej.
Členovia komisie odporučili pani Sliackej jednoizbový byt, ktorý pani Sliacka odmietla
z odôvodnením, že je zvyknutá na určitý štandart a tento jej rozlohovo nevyhovuje. Záujem
má jedine o dvojizbový prípadne trojizbový byt.
Komisia na záver odporučila akceptovať schválenú výmenu jednoizbového bytu pani
Chutkovej do dvojizbového.
Pani Sliacku neodporučila navrhnúť do poradovníka na byty a následne jej prideliť dvojizbový
byt na Ul. dvory 1932/18. Členovia takto rozhodli z dôvodu, že pani Sliacka má krátko žiadosťzo dňa 14. 6. 2016 a medzi žiadateľmi o byty je viac samostatne žijúcich matiek, ktoré majú
taktiež zložitú bytovú situáciu a majú žiadosť skôr podanú.
Pani Gabriela Vraníková má žiadosť zo dňa 8. 6. 2011. S bývalým manželom sa
rozviedla v roku 2008 kde po rozvode bola nútená odísť do podnájmu, pričom vtedy tri deti
(jedno z detí tragicky zomrelo v roku 2014), do rozvodu bývali s menovanou. Po rozvode boli
zverené do osobnej starostlivosti otcovi, nakoľko matka maloletých detí nemala vytvorené
podmienky pre osobnú starostlivosť o deti. Otec detí trávi viac času v zamestnaní, deti prevažne
vychováva stará matka, ktorá však ich výchovu ťažko zvláda. Medzi starou matkou a jedným
z detí dochádza k častým konfliktom a tým vznikajú poruchy správania u maloletého
(dokladované záznamy). Maloletý sa opakovane vyjadril, že chce bývať s matkou s ktorou má
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dobrý vzťah. Matka už dlhší čas má záujem o osobnú starostlivosť o maloleté deti, čo však
t.č. nie je možné pokiaľ nebude mať zabezpečené bytové podmienky. Pani Vraníková býva
v podnájme v Púchove, z ktorého sa do 30. 6. 2016 musí odsťahovať.
Komisia odporúča primátorovi mesta navrhnúť na prvé miesto do poradovníka na
jednoizbové byty a garsónky pani Vraníkovú aj napriek tomu, že pri dokladovaní príjmu za
kalendárny rok dozadu nespĺňa podmienku príjmu – príjem nižší ako 1,5-násobok životného
minima. T.č. je menovaná zamestnaná ako pomocná sila v Športcentre v Púchove. Z Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica opakovane zasielajú vyjadrenie – prednostne
vybaviť žiadosť matky o pridelenie bytu.
K bodu 2
V bytovom rodinnom dome Nimnica č. 127 bývajú dve rodiny, ktorá každá obýva jednu
miestnosť + kuchyňa a sociálne zariadenie. V strede domu sú ešte ďalšie dve neobsadené
miestnosti. Rodiny už dlhšie požadujú o pridelenie týchto izieb z dôvodu vysokého počtu osôb
bývajúcich v malých priestoroch. Na základe obhliadky bolo zistené, že zo stavebného hľadiska
je možné prideliť každej rodine jednu z izieb. Komisia odporúča Mestskému bytovému podniku
stavebne upraviť izby číslo 108 a 109 rodinám Kolárovi Dušanovi a Kolárovi Ľubomírovi.
Jednotlivé čísla izieb prideliť podľa stavebných možností.
K bodu 3
Členovia komisie boli oboznámení z úplnou uzávierkou miestnej komunikácie počas
konania akcie „XIII. Majstrovstiev Európy v mažoretkovom športe“ dňa 6. 7. 2016 v čase od
16.30 hod do 18.30 hod. na:
- Štefánikova ul. od odbočenia na parkovisko Hollého po križovatku ŠtefánikovaPožiarna ul.
- Požiarna ul. od križovatky Štefánikova-Požiarna po budovu hasičskej zbrojnice na
Požiarnej ulici Púchov
Vzhľadom na pripravovanú štúdiu „Optimalizácie dopravy v miestnej časti Pod
Lachovcom“ komisia pozastavuje do odvolania účinnosť uznesení č. 44/2016 – komisia
odporúča a dopravný inžinier súhlasí s vyznačením prechodu pre chodcov na Ul. J. Kráľa pri
plote Komenského školy v zmysle platných noriem podľa pôvodného návrhu a uznesenie číslo
45/2016 komisia odporúča poslancom za mestskú časť Pod Lachovcom prerokovať
s obyvateľmi tejto časti o návrhu parkovania na ulici a to osadením dopravnej značky zákaz
státia s dodatkovou tabuľou od 7.00 hod do 13.00 hod.

Bc. Cyril Crkoň
predseda komisie
Zapísala: Jana Filová
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