
Názov materiálu: Pridelenie nájomného bytu   

Predkladateľ: Ing. Dana Sawicka  

Dátum spracovania: 27. 11. 2019 

Určenie pre orgán mesta: Mestské  zastupiteľstvo 

 

 

Dôvodová správa: 

Výber a schválenie nového nájomníka na uvoľnený 1-izbový nájomný byt č. 6 na ul. 

Rázusova 39 v Leopoldove. 

 

Informačný základ - hlavný obsah materiálu: 

Od 01. 12. 2019 bude uvoľnený 1-izbový nájomný byt č. 6 na ul. Rázusova 39 v Leopoldove. 

Nájomníčka tohto bytu zomrela a jej syn požiadal o ukončenie nájmu dňa 14. 11. 2019. 

 

Komisia zo zoznamu zostavila nasledovné poradie: 

1. p. Jurčová Monika, 

2. p. Polčík Stanislav. 

 

 

Podľa zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní môže žiadateľ 

dotácie poskytnúť prenájom nájomného bytu fyzickej osobe: 

a) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti minimálne 1,3-násobku 

životného minima a najviac vo výške 3-násobku životného minima;  

b) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti minimálne 1,3-násobku 

životného minima a najviac vo výške 4-násobku životného minima, ak:  

ba) členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím;  

bb) ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom; 

bc) aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, 

sociálne a všeobecne prospešné spoločenské služby, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu 

obyvateľov mesta. (maximálne 10 % z celkového počtu obstarávaných  nájomných bytov). 

 

V meste Leopoldov je spolu 93 nájomných bytov, z čoho vyplýva, že maximálny počet bytov, 

ktorý sa môže prideliť podľa bodu bc) je 9. Momentálne sú takto obsadené len 4 byty, preto 

sa odporúča schváliť a prideliť byt p. Jurčovej Monike, referentke MsÚ.  

 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame MZ schváliť pridelenie 1-izbového nájomného bytu č. 6 na ul. Rázusova 39 

v Leopoldove pre ....................... na obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2022. 

 

Návrh na uznesenie: 

MZ schvaľuje: 

pridelenie 1-izbového nájomného bytu č. 6 na ul. Rázusova 39 v Leopoldove pre 

......................... na obdobie od 01. 12. 2019 do 30. 1. 2022.  

Náhradníkmi sú: 

1. .............................., 

2  ..............................,  

3. .............................., 

4. .............................. 
 


