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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu: 

Výber a schválenie nového nájomníka na uvoľnený 1-izbový nájomný byt č. 4 na Gojdičovej ul. 

č. 1141/15 A v Leopoldove.  

 

Informačný základ - hlavný obsah materiálu: 

Uznesením č. C/10/2015/9 bolo dňa 5. 10. 2015 schválené pridelenie 1-izbového nájomného 

bytu č. 4 na Gojdičovej ul. č. 1141/15A v Leopoldove pre p. Michala Hotového s družkou 

Kristína Bačovou, bytom Rázusova ul. č. 1491/33 v Leopoldove, na obdobie od 1. 11. 2015 do 

31.10.2018. 

Náhradníci: 

1. Mgr. Natália Pňačeková, bytom Hlohovská cesta 75/60, Leopoldov. 

2. Richard Martinec, bytom Gojdičova 1141/15E, Leopoldov. 

 

Všetci vybraní žiadatelia boli 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. Michal Hotový s manželkou Kristínou (Bačovou) nesplnili 

podmienky stanovené VZN č. 93/2013.  

Náhradníčka Mgr. Natália Pňačeková, splnila podmienky stanovené VZN č. 93/2013, ale po 

obhliadke bytu, nájomný byt odmietla. Ako dôvod uviedla, že byt je v dezolátnom stave. 

Náhradník p. Richard Martinec, nedoložil dokumenty potrebné k posúdeniu, pretože sa zdržiava 

v zahraničí a momentálne nájomný byt nemôže prijať (v zahraničí plánuje byť 1 až 2 roky). 

Na základe vyššie uvedeného komisia sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky vyberie zo 

zoznamu žiadateľov o nájomný byt nového nájomníka a náhradníkov. 

 

Na základe toho komisia sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 3. 11. 2015 posúdila 

žiadosti o pridelenie nájomného bytu a vybrala zo žiadateľov nového nájomníka p. Antona 

Rafaja, bytom Šulekovská cesta 968/5, Leopoldov a náhradníkov Katarínu Podhradskú s druhom 

Pavlom Jurigom, bytom Nádražná 525, Leopoldov, Jarmilu Šurinovú, bytom Štúrova 1042/55, 

Leopoldov. 

Vybraní žiadatelia v navrhovanom poradí, budú postupne informovaní o návrhu komisie 

a vyzvaní na predloženie aktuálnych dokumentov v zmysle VZN č. 93/2013. 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Komisia sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky odporúča MZ schváliť pridelenie 1-izbového 

nájomného bytu č. 4 na Gojdičovej ul. č. 1141/15A vybraným žiadateľom v navrhovanom 

poradí.  

 

 

 

 



Návrh na uznesenie: 

Pridelenie 1-izbového nájomného bytu č. 4 na Gojdičovej ul. č. 1141/15A v Leopoldove pre p. 

Antona Rafaja, bytom Šulekovská cesta 968/5, Leopoldov, na obdobie od 15. 11. 2015 do 

31.10.2018. 

Náhradníkmi sú: 

1. Katarína Podhradská s druhom Pavlom Jurigom, bytom Nádražná 525, Leopoldov. 

2. Jarmila Šurinová, bytom Štúrova 1042/55, Leopoldov. 

 

 


