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Hlavný obsah materiálu: 

Komisia sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky na svojom zasadnutí akceptovala žiadosť 

o ukončenie nájomnej zmluvy, ktorú podali Maroš a Katarína Titeloví, nájomníci 3-izbového 

bytu č. 3 na Rázusovej ul. č. 1492/37 v Leopoldove. Po posúdení žiadostí o pridelenie 

nájomného bytu a žiadostí o výmenu nájomného bytu, navrhuje komisia uvoľnený 3-izbový 

nájomný byt prideliť Jánovi a Zuzane Pokrývkovým, nájomníkom 2-izbového nájomného bytu č. 

7 na Rázusovej ul. č. 1491/35 v Leopoldove, ktorí mali podanú žiadosť o výmenu bytu za 3-

izbový nájomný byt. 

 

Uvoľnený 2-izbový nájomný byt č. 7 na Rázusovej ul. č. 1491/35 v Leopoldove navrhuje 

komisia prideliť pani Martine Šandorovej s druhom Ľubomírom Paulíkom (1 dieťa), bytom 

Hurbanova ul. č. 141, Leopoldov.   

Náhradníkmi sú: 

1. Michal Hotový a Kristína Bačová, bytom Rázusova ul. č. 1491/33, Leopoldov. 

2. Martina Baraniaková a Martin Spál, bytom Gojdičova ul. č. 7, Leopoldov. 

 

P. Martina Šandorová s druhom Ľubomírom Paulíkom a náhradníci v navrhovanom poradí, budú 

postupne informovaní o návrhu komisie a vyzvaní na predloženie aktuálnych dokumentov 

v zmysle VZN 105/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 93/2013 o podmienkach prideľovania 

nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov.  

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

MZ schvaľuje: 

1. Pridelenie 3-izbového nájomného bytu č. 3 na Rázusovej ul. č. 1492/37 v Leopoldove pre 

pána Jána a Zuzanu Pokrývkových, bytom Rázusova ul. č. 1491/35, Leopoldov,  na obdobie od 

1. 10. 2015 do 30. 9. 2018 (výmena bytu). 

 

2. Pridelenie 2-izbového nájomného bytu č. 7 na Rázusovej ul. č. 1491/35 v Leopoldove pre pani 

Martinu Šandorovú s druhom Ľubomírom Paulíkom, bytom Hurbanova ul. č. 141, Leopoldov, na 

obdobie od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2018. 

  

 


