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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu: 

Schválenie nového nájomníka na uvoľnený 2-izbový nájomný byt č. 11 na Rázusovej ul. č. 

1492/39 v Leopoldove.  

 

Informačný základ - hlavný obsah materiálu: 

Od 1. 4. 2016 bude uvoľnený 2-izbový nájomný byt č.  11 na Rázusovej ul. č. 

1492/39 v Leopoldove. Nájomníčkou tohto bytu je do 31. 3. 2016 pani Eva Šušuková, ktorá chce 

k tomuto dátumu ukončiť nájom bytu.   

Z toho dôvodu je potrebné schváliť nového nájomníka na uvoľnený nájomný byt od 1. 4. 2016.   

 

Komisia na zasadnutí dňa 9. 3. 2016 posúdila žiadosti o pridelenie 2-izbového nájomného bytu 

a vybrala zo žiadateľov  nového nájomníka: 

Martinu Baraniakovú s druhom Martinom Spálom (1 dieťa),  bytom Gojdičova 7, Leopoldov 

a náhradníkov na uvoľnený byt v poradí: 

1. Tatianu Blštákovú s druhom Róbertom Lenghartom (1 dieťa), bytom Hviezdoslavova 794/38, 

Leopoldov 

2. Mateja Štitáka s matkou Dalimírou Štitákovou, bytom Nádražná 501, Leopoldov 

3. Michala Lengharta s družkou Veronikou Machovou (2 deti), bytom Nádražná 22, Leopoldov 

4. Moniku Pekarovičovú (2 deti), bytom Šulekovská cesta 968/5, Leopoldov 

5. Martinu Ronecovú s druhom Petrom Siksom (1 dieťa),  bytom Sládkovičova 568/2, 

Leopoldov 

 

Všetci vybraní žiadatelia boli v navrhnutom poradí postupne informovaní o návrhu komisie a 

vyzvaní na predloženie dokumentov potrebných k posúdeniu v zmysle VZN č. 93/2013 

o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov (ďalej len 

VZN č. 93/2013). 

 

V zmysle vyššie uvedeného p. Martina Baraniaková s druhom Martinom Spálom (1 dieťa) 

oznámili, že si už vyriešili bytovú otázku a o nájomný byt už nemajú záujem.  

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Komisia sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky odporúča MZ schváliť pridelenie 2-izbového 

nájomného bytu č. 11 na Rázusovej ul. č. 1492/39 v Leopoldove, jednému z navrhovaných 

žiadateľov, komisiou určenom poradí, ktorý na základe doložených dokumentov spĺňa 

podmienky stanovené  VZN č. 93/2013.  

 

Návrh na uznesenie: 

Pridelenie 2-izbového nájomného bytu č. 11 na Rázusovej ul. č. 1492/39 v Leopoldove pre 

žiadateľa, ktorý na základe predložených aktuálnych dokumentov bude spĺňať podmienky 

stanovené VZN č. 93/2013, na obdobie od 1. 4. 2016 do 31.3.2019. 

 

 


