Materiál na rokovanie
13. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
v VIII. volebnom období
Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete
13. ülésének beterjesztett anyaga
a VIII. választási időszakban

Materiál č.: .../2020/13

Návrh Dodatku č. 5 k Zásadám poskytovania bývania v nájomnom byte vo vlastníctve
mesta Dunajská Streda.
Javaslat Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő bérlakások használatáról szóló
alapelvek 5. sz. függelékének jóváhagyására.
Predkladá:
Beterjeszti:

JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta

Kontrolovala:
Ellenőrizte:

Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ

Zodpovedná:
Felelős:

Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
Határozati javaslat: Dunaszerdahely Képviselő-testülete

schvaľuje
jóváhagyja
Dodatok č. 5 k Zásadám poskytovania bývania v nájomnom byte
vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu.
Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő bérlakások használatáról
szóló alapelvek 5. sz. függelékét az előterjesztett terjedelemben.

Máj 2020
2020 május

Dôvodová správa
K bodu 1
Navrhuje sa, aby splnenie podmienok pre poskytnutie bývania v nájomnom byte posudzovala
osobitná komisia zložená zo zástupcu primátora pre aktivity v oblasti sociálnej starostlivosti,
predsedu komisie MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo a zamestnanca mestského
úradu vybavujúceho bytovú agendu.
Doterajšie znenie Článku 5 odsek 4:
„4. O poskytnutí bývania podľa týchto Zásad rozhoduje primátor mesta.“
K bodu 2
Navrhuje sa, aby v prípadoch hodných osobitného zreteľa rozhodlo mestské zastupiteľstvo
o poskytnutí bývania fyzickým osobám mimo poradovníka alebo mimo poradia
v poradovníku.
K bodu 3
Navrhuje sa doplniť bodové hodnotenie kritérií v prípade liečenia žiadateľa umelou obličkou
(dialýzou).
Doterajšie znenie Prílohy č. 1 písm. f):
f) zdravotný stav žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb
 5 bodov – osoba so zdravotne ťažkým postihnutím, postihnutá podľa prílohy č. 2
zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. v platnom znení.
 5 bodov – osoba s chorobou: schizofrénia, poruchy autistického spektra, ťažká až
úplná obojstranná hluchota, slepota na obe oči, rázštep chrbtice, Downov syndróm.
Predkladaný návrh prerokovala
 komisia MsZ pre financie a odporúča ho schváliť.
 komisia MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo a odporúča ho schváliť.
 MsR a odporúča ho schváliť
Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny na základe rozhodnutia
gremiálnej porady vedúcich zamestnancov.

