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Návrh na pridelenie  bytu                                                               Príloha č.1                                                     

 
Mestské zastupiteľstvo  v Nitre 
 
prerokovalo 
 
Návrh na pridelenie bytov  podľa § 6 ods.1 písm. d) v zmysle platnej  VZN Mesta Nitra č. 
8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení dodatkov  vo 
 verejnom záujme spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o.                               
 
 
s c h v a ľ u j e   
 
pridelenie bytov podľa § 6 ods.1 písm. d) v zmysle platnej  VZN Mesta Nitra č. 8/2004 
o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení dodatkov vo verejnom záujme 
spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o.   
 
1- izbový byt na ulici Na Hôrke č.42/ prízemie, Službytu Nitra, s.r.o. so sídlom ul. Janka Kráľa 
122, Nitra 

 
garsónka na ulici Dlhá č.19/2posch., Službytu Nitra, s.r.o. so sídlom ul. Janka Kráľa 122, Nitra 

 
 
                                                       Dôvodová správa. 
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 24.11.2009 prerokovala návrh na 
pridelenie bytov  podľa § 6 ods.1 písm. d) v zmysle platnej  VZN Mesta Nitra č. 8/2004 
o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení dodatkov vo verejnom záujme 
spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. a odporučila mestkému zastupiteľstvu schváliť podľa 
predloženého návrhu.                 
Jedná sa o byty po neplatičoch, v pôvodnom stave. Na bytoch evidujeme nedoplatky na 
nájomnom a úhradách spojených s užívaním bytov po predchádzajúcich nájomcoch vrátane 
príslušenstva. Po pridelení bytov do nájmu spoločnosti budú poskytované, ako bytové náhrady 
na dobu určitú a dočasné ubytovanie.  
Byt na ul. Dlhá 19 bol dva krát v ponukovom konaní, nevydražil sa. V súlade VZN č.2/1995 
o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov na území mesta Nitry v znení dodatkov bol 
poskytnutý na pridelenie ako bytová náhrada. Nájomca zomrel, byt je neobsadený. 
Nájomcovi v byte na ul. Na Hôrke 42 bol ukončený nájom pre neplatenie a sťažnosti ostatných 
vlastníkov. V súčasnej dobe prebieha vypratávanie.    
 


