Zápisnica
zo zasadnutia Komisie dopravy, služieb a bytovej politiky pri Mestskom zastupiteľstve
Púchov, konanej dňa 31. 08. 2016

Prítomní:

Podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Doplnenie poradovníka na 2 izbový byt postavené zo ŠFRB
2. Operatívny plán zimnej údržby
3. Cenový výmer

K bodu 1
Na komisiu bola predvolaná pani Anna Racková. Komisia sa zaoberala neúnosnou
bytovou situáciou pani Rackovej, ktorá spolu s partnerom vychováva päť detí. Päťročná dcéra
pani Rackovej má vážne zdravotné problémy, v súčasnosti žijú v podnájme, ktorý nerieši ich
zlú bytovú situáciu, keďže žiadateľka nebude schopná po zvýšení nájmu tento platiť. Trvalý
pobyt majú na Mesto Púchov. Pani Racková má žiadosť na byt zaevidovanú od roku 2013.
Komisia navrhuje zrušiť uznesenie č.63/2016 a zaradiť pani Rackovú na druhé miesto za pani
Kopišovú do nového poradovníka pre pridelenie 2-3 izbového bytu postaveného zo ŠFRB.
V zmysle schváleného poradovníka podpísaného primátorom mesta sú doteraz navrhnutí
nájomníci, ktorým doteraz nebol pridelený byt:
1. Kopišová Božena – ev. číslo žiadosti 1/86 - žiada iba bezbariérový byt
2. Hrušíková Lenka- ev. číslo žiadosti 26/94
Oddelením dopravy a služieb boli preverení žiadatelia na nájomné byty podľa dĺžky žiadosti
a zároveň boli oslovení o dokladovanie príjmu za predchádzajúci kalendárny rok.
Komisia odporúča schváliť primátorovi mesta nasledovný poradovník na byty postavené zo
Štátneho fondu rozvoja bývania na 2-3 izbové byty:
1. Kopišová Božena – bezbariérový byt
2. Racková Anna – evidenčné číslo žiadosti 295/13
3. Hrušíková Lenka – evidenčné číslo žiadosti 26/94
4. Baláž Jozef, Ivana Balážová – t.č. bývajú v Púchove v podnájme, majú jedno dieťa,
evidenčné číslo žiadosti 168/2007
5. Srogončíková Veronika – t.č. býva u rodičov v Púchove spolu s priateľom a jedným
dieťaťom. Ev. číslo žiadosti 196/2008
6. Lipková Andrea – býva v podnájme v Považskej Bystrici spolu s dvomi deťmi. Denne
dochádza do práce do Púchova. Jedno z detí má vážne zdravotné problémy. Evidenčné
číslo žiadosti 363/2016
7. Sliacka Miroslava, bytom Púchov. Pani Sliacka má jedno maloleté dieťa. Evidenčné
číslo žiadosti 373/2016

K bodu 2
O operatívnom pláne zimnej údržby na rok 2016 – 2017 informoval pán Melišík a pán
Marman. Operatívny plán zimnej údržby je základným podkladom pre zabezpečenie zjazdnosti
ciest a miestnych komunikácii v meste Púchov. Komisia odporúča schváliť operatívny plán
zimnej údržby na rok 2016-2017

K bodu 3
Komisia zobrala na vedomie Nový cenový výmer č.1/2016 mestskej hromadnej
dopravy v meste Púchov predstavený pani Vavrovou.

Bc. Cyril Crkoň
predseda komisie

Zapísal : Bajzová Miroslava

