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           Návrh poradovníka na pridelenie garsónky,  

1-izbového a 2-izbového bytu platného na rok 2013 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Predkladá:               Návrh na uznesenie:  

Ing. Eva Lukáčová 

prednostka MsÚ                                          MsZ v  Hlohovci 

               schvaľuje 

                

Vypracovali:                          poradovník na pridelenie garsónky, 1-izbového 

Ing. Miroslav Hudec                                   a 2-izbového bytu na rok 2013 v zmysle          

vedúci odd. HČ              predloţeného návrhu.  

Monika Sobolčiaková                                

prac. úseku pre  byty  

a nebytové priestory 

 

Prerokované:                                                  

-na komisii zdravotnej,                                    

 sociálnej a bytovej               

 dňa 12.9.2012                                                 

-odporučené 

-na zasadnutí MsR 

 dňa 25.10.2012 

 

                                                        

 

Hlohovec, november  2012                        

 

 



  Návrh poradovníka na pridelenie garsónky,  

      1-izbového a 2-izbového bytu platného na rok 2013 

 

Pri zostavovaní poradovníka sa postupovalo v zmysle platných ustanovení 

Občianskeho zákonníka, zákona č. 189/1992 v znení neskorších zmien a doplnkov a  

VZN č. 90/2006 o postupe vo veciach bytových.  

Komisia bola informovaná, ţe ţiadatelia z  poradovníka na pridelenie garsónky 

na rok 2012 neboli vybavení pridelením bytu. Alena Šandorová, ktorá sa nachádzala v 

poradovníku na rok 2012 na 1.mieste bola nahradená dcérou Silviou Šandorovou, z 

dôvodu, ţe nespĺňala podmienky pre zaradenie do poradovníka na rok 2013 

(nezamestnanosť a nedoplatok za TKO). Silvia Šandorová bola do poradovníka 

zaradená z dôvodu bývania na ubytovni a z dôvodu ťaţkých zdravotných problémov.  

Ţiadatelia, ktorí sa nachádzali na 2. a 3. mieste boli zaradení do poradovníka na rok 

2013.        

 

V poradovníku na pridelenie 1-izbového bytu platného na rok 2012 boli  

ţiadatelia vybavení pridelením bytu, okrem Jitky Javorovej, ktorá sa nachádzala v 

poradovníku na rok 2012 na 1. mieste. Jitka Javorová prechádza do poradovníka na 

rok 2013 z dôvodu záujmu iba o byt Pod Beranom 10 (zdravotné problémy pri 

chôdzi). Poradovník na rok 2013 bol doplnený o ďalších štyroch uchádzačov, ktorí 

boli doplnení na základe splnenia podmienok podľa VZN 90/2006 o postupe vo 

veciach bytových.    

 

V poradovníku na pridelenie 2-izbového bytu platného na rok 2012 neboli 

ţiadatelia vybavení pridelením bytu, z tohto dôvodu prechádzajú do poradovníka na 

pridelenie 2-izbového bytu platného na rok 2013.   

 

 Poradovník na rok 2013 bol zostavený zdravotnou, sociálnou a bytovou 

komisiou na základe ţiadostí o pridelenie nájomného bytu evidovaných na MsÚ 

Hlohovec, oddelenie hospodárskej činnosti, úsek pre byty a nebytové priestory.  

  

                                                                   

 

  

 

 



M E S T O   H L O H O V E C  
            

                                  

 

 

     P o r a d o v n í k   

              na pridelenie  bytu-garsónky platný na rok 2013 

 

Mesto Hlohovec na základe ţiadostí uchádzačov o pridelenie bytu a po ich 

prešetrení v zmysle VZN č. 90/2006 o postupe vo veciach bytových určuje 

poradie na pridelenie bytu- garsónky na rok 2013 nasledovne: 

                  

Poradie na pridelenie garsónky: 

 

Por. 

číslo 

Meno a priezvisko 

Počet členov dom. 

Adresa trvalého 

pobytu 

žiadateľa 

Dôvod pre zaradenie do 

poradovníka 

1. Silvia Šandorová 

1 člen 

 

Hlohovec 0 bývanie na ubytovni 

ţiadateľka ZŤP 

2. Katarína 

Kováčová 

2 členovia 

Vinohradská 3/A narušené medziľudské vzťahy, 

malé bytové priestory 

3. Jozef Halán 

1 člen 

Hlohová 16 dlhodobé bývanie na ubytovni 

  

 

 

 

 

     

        

 

 

 

 



 

M E S T O  H L O H O V E C 

                 
                P o r a d o v n í k   

              na pridelenie  1-izbového bytu platný na rok 2013 

 

Mesto Hlohovec na základe ţiadostí uchádzačov o pridelenie bytu a po ich 

prešetrení v zmysle VZN č. 90/2006 o postupe vo veciach bytových určuje 

poradie na pridelenie 1-izbového bytu na rok 2013 nasledovne:           

 Poradie na pridelenie 1-izbového bytu: 

             

Por. 

číslo 

         

Priezvisko a meno  

Počet členov dom. 

Adresa trvalého 

pobytu 

žiadateľa 

Dôvod pre zaradenie do 

poradovníka 

1. Jitka Javorová 

4 členovia (3 mal. deti) 

Michalská 9 v poradovníku na rok 2012 na 

1. mieste  

býva v spoločnej domácnosti 

s bývalým manţelom 

narušené medziľudské vzťahy 

zdravotné problémy 

2. Lucia Puteková 

2 členovia (1 mal. 

dieťa) 

Manckovičova 5 bývanie v podnájme 

3. Michal Hanák 

3 členovia (1 mal. 

dieťa) 

Závalie 10 bývanie u rodičov, malé 

bytové priestory  

4. Tomáš Briatka 

1 člen 

Podzámska 29 bývanie v podnájme 

5. Dagmar Novosadová 

1 člen 

M.R.Štefánika 65 malé bytové priestory,  

konfliktné vzťahy so susedmi 

(spoločný dvor s rómskymi 

spoluobčanmi) 

 

 

      

 

 



M E S T O  H L O H O V E C 
                                

               

    R o z h o d n u t i e   

               o určení poradia na pridelenie 2-izbového bytu 

                                 platného na rok 2013 

 

Mesto Hlohovec na základe ţiadostí uchádzačov o pridelenie bytu a po ich 

prešetrení v zmysle VZN č. 90/2006 o postupe vo veciach bytových určuje 

poradie na pridelenie 2-izbového bytu na rok 2013 nasledovne:          

    

Poradie na pridelenie 2-izbového bytu: 

             

Por. 

číslo 

         

Priezvisko a meno  

Počet členov dom. 

Adresa trvalého pobytu 

žiadateľa 

Dôvod pre zaradenie do 

poradovníka 

1. Jaroslav Patay 

Ľuboslava Patayová 

2 členovia 

Šulekova 38  

Šulekovo 

malé bytové priestory, 

narušené medziľudské 

vzťahy 

ţiadosť podaná v roku 

1994 

2. Roman Bartoš 

Mária Bartošová 

5 členovia (3 mal. deti) 

Hlohovec 0 bývanie v podnájmoch a 

na ubytovni 

 ţiadosť podaná v roku 

2000 

3. Zuzana Porubská 

4 členovia (2 deti) 

Hlohovec  0  rodina býva v podnájme 

ţiadosť podaná v roku 

2001 

 

 

        


