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  Návrh na doplnenie poradovníka  

na pridelenie 1-izbového bytu platného na rok 2013 

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

 

Predkladá:               Návrh na uznesenie:  

Ing. Eva Lukáčová 

prednostka MsÚ                                          MsZ v  Hlohovci 

               schvaľuje 

                

Vypracovali:                          doplnenie poradovníka na pridelenie 1-izbového 

Ing. Miroslav Hudec                                   bytu na rok 2013 v zmysle predloženého          

vedúci odd. HČ              návrhu.  

Monika Sobolčiaková                                

prac. referátu pre byty  

a nebytové priestory 

 

Prerokované:                                                  

-na zasadnutí komisie zdravotnej,                                    

 sociálnej a bytovej               

 dňa 17.6.2013                                                 

-odporučené 

-na zasadnutí MsR 

 dňa 20.6.2013 

 

                                                        

 

Hlohovec, jún 2013                        

 



   Návrh na doplnenie poradovníka na pridelenie  

              1-izbového bytu platného na rok 2013 

 

Pri zostavovaní doplnenia 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.  

 

Poradovník na rok 2013 bolo potrebné doplniť z nasledujúcich dôvodov: 

V poradovníku na pridelenie 1-izbového bytu platného na rok 2013 boli  

žiadatelia vybavení, okrem p. Jitky Javorovej, z dôvodu záujmu iba o byt Pod 

Beranom 10 (zdravotné problémy pri chôdzi) a p. Tomáša Briatku, ktorý má takisto 

záujem iba o pridelenie bytu v lokalite Pod Beranom 10. Pani Zuzana Kolpáková, 

ktorá sa nachádzala v poradovníku na 2. mieste a p. Dagmar Novosadová, ktorá sa 

nachádzala na 5. mieste boli z poradovníka vyradené z dôvodu, že z ich strany už 

nebol záujem naďalej zotrvať v poradovníku, svoju bytovú situáciu si vyriešili.      

Pridelením 1-izb. bytu bol vybavený iba žiadateľ, ktorý sa nachádzal v poradovníku 

na 3. mieste (p. Michal Hanák s rodinou).  

 

Z dôvodu potreby doplnenia poradovníka na rok 2013 bol tento doplnený o 

ďalších 3 uchádzačov, u ktorých komisia zhodnotila ťažkú bytovú situáciu a ktorí 

spĺňajú podmienky podľa VZN č. 90/2006 o postupe vo veciach bytových. 

  

 Doplnenie poradovníka na rok 2013 bol zostavený zdravotnou, sociálnou a 

bytovou komisiou na základe žiadostí o pridelenie nájomného bytu evidovaných na 

MsÚ Hlohovec, oddelenie hospodárskej činnosti, referát pre byty a nebytové 

priestory.  

  

            

 

  

 

 

 



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

                 
               Doplnenie poradovníka   

              na pridelenie  1-izbového bytu platného na rok 2013 

 

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

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

doplnenie poradia na pridelenie 1-izbového bytu na rok 2013 nasledovne:        

   

 Doplnenie poradia 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 manželom 

narušené medziľudské vzťahy 

zdravotné problémy 

2. Tomáš Briatka 

1 člen 

Podzámska 29 bývanie v podnájme 

3. Martina Mrkvicová 

4 členovia (3 mal. deti) 

Svätopeterská 24 bývanie v podnájme, 

nevyhovujúce bývanie pre 

deti,  zdravotné problémy detí  

4. Zuzana Ondrišová 

3 členovia (2 mal. deti) 

Hlohovec 0 bývanie v podnájme, 

zdravotné problémy detí 

5. Katarína Kováčová 

2 členovia 

Vinohradská 3/A malé bytové priestory 

 

 

   


