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Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

p r e r o k o v a lo

Návrh na pridelenie voľných bytov : č.7/1.poschodie na Rýnskej   ul. č.15 a bytu č. 5/1. 

poschodie na Rýnskej ul.15 vyčlenených  pre zamestnancov spoločnosti FOXCONN Slovakia  

s.r.o. v zmysle uznesenia MZ v Nitre č. 80/2012-MZ, a to nasledovne: 

1. Byt č. 7/1.poschodie vyčleneného  pre zamestnancov spoločnosti FOXCONN Slovakia  

s.r.o. v zmysle uznesenia MZ v Nitre č. 80/2012-MZ p. Monike Martiškovej- zamestnankyni 

spoločnosti FOXCONN Slovakia s.r.o.,

2. Byt č. 5/1. poschodie vyčleneného  pre zamestnancov spoločnosti FOXCONN Slovakia  

s.r.o. v zmysle uznesenia MZ v Nitre č. 80/2012-MZ, a to žiadateľovi z 1.časti poradovníka 

na 2–izbové byty pre obyvateľov mesta Nitry schváleného uznesením MZ v Nitre č.269/2014-

MZ  zo dňa 4.9.2014

s ch v a ľ u j e

pridelenie voľných bytov : č.7/1.poschodie na Rýnskej   ul. č.15 a bytu č. 5/1. poschodie na 

Rýnskej ul.15 vyčlenených  pre zamestnancov spoločnosti FOXCONN Slovakia  s.r.o.

v zmysle uznesenia MZ v Nitre č. 80/2012-MZ, a to nasledovne: 

1. Byt č. 7/1.poschodie vyčleneného  pre zamestnancov spoločnosti FOXCONN Slovakia  

s.r.o. v zmysle uznesenia MZ v Nitre č. 80/2012-MZ p. Monike Martiškovej- zamestnankyni 

spoločnosti FOXCONN Slovakia s.r.o.,

2. Byt č. 5/1. poschodie vyčleneného  pre zamestnancov spoločnosti FOXCONN Slovakia  

s.r.o. v zmysle uznesenia MZ v Nitre č. 80/2012-MZ, a to žiadateľovi z 1.časti poradovníka 

na 2–izbové byty pre obyvateľov mesta Nitry schváleného uznesením MZ v Nitre č.269/2014-

MZ  zo dňa 4.9.2014



Dôvodová správa

                           
Spoločnosť Službyt Nitra, s.r.o. emailom zo dňa 1.10.2014 informovala Odbor 

sociálnych služieb MsÚ v Nitre o voľnom 2 –izbovom byte č.5/1.poschodie na Rýnskej ul. 

č.15,  ktorý je vyčlenený pre zamestnancov spoločnosti FOXCONN Slovakia, s.r.o. 

Spoločnosť FOXCONN Slovakia, s.r.o. zaslala dňa 28.10.2014 písomné vyjadrenie

k informácii o voľnom nájomnom byte vyčlenenom pre ich spoločnosť tak, že momentálne 

neevidujú žiadneho žiadateľa, ktorý by mal záujem o pridelenie predmetného bytu a spĺňal by 

zákonné podmienky a podmienky podľa VZN č. 1/2011 (v znení dodatku č.1) o podmienkach 

prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta obstaraných 

z verejných prostriedkov. Z toho dôvodu predkladáme MZ v Nitre návrh na pridelenie 

uvedeného voľného bytu žiadateľovi z 1.časti poradovníka na 2-izbové byty pre obyvateľov 

mesta Nitry, schváleného dňa 4.9.2014 uznesením MZ v Nitre č.269/2014 - MZ.

Zároveň Komisia MZ v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo 

predmetnú informáciu prerokovala a jednomyseľne uznesením č. 80/2014 zo dňa 13.11.2014

odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť pridelenie predmetného voľného bytu 

vyčleneného pre zamestnancov Foxconn Slovakia, a to žiadateľovi z 1.časti poradovníka na 2 

– izbové byty pre obyvateľov mesta Nitry schváleného uznesením MZ v Nitre č.269/2014-

MZ  zo dňa 4.9.2014.

Následne spoločnosť Službyt Nitra, s.r.o. ešte dňa 9.12.2014 informovala Odbor 

sociálnych služieb MsÚ v Nitre o ďalšom voľnom 2 –izbovom byte č.7/1.poschodie na 

Rýnskej ul. č.15,  ktorý je vyčlenený pre zamestnancov spoločnosti FOXCONN Slovakia, 

s.r.o. a zároveň informovala o žiadosti p. Moniky Martiškovej, ktorá je zamestnankyňou spol. 

FOXCONN Slovakia, s.r.o a splnila podmienky na pridelenie predmetného bytu v zmysle 

VZN č.1/2011v znení dodatku č.1.

Mestská rada v Nitre dňa 13.01.2015 prerokovala Návrh na pridelenie voľných bytov : 

č.7/1.poschodie na Rýnskej   ul. č.15 a bytu č. 5/1. poschodie na Rýnskej ul.15 vyčlenených  

pre zamestnancov spoločnosti FOXCONN Slovakia  s.r.o. v zmysle uznesenia MZ v Nitre č. 

80/2012-MZ, a to nasledovne: 1. Byt č. 7/1.poschodie vyčleneného  pre zamestnancov 

spoločnosti FOXCONN Slovakia  s.r.o. v zmysle uznesenia MZ v Nitre č. 80/2012-MZ p. 

Monike Martiškovej- zamestnankyni spoločnosti FOXCONN Slovakia s.r.o.,

2. Byt č. 5/1. poschodie vyčleneného  pre zamestnancov spoločnosti FOXCONN Slovakia  

s.r.o. v zmysle uznesenia MZ v Nitre č. 80/2012-MZ, a to žiadateľovi z 1.časti poradovníka 

na 2–izbové byty pre obyvateľov mesta Nitry schváleného uznesením MZ v Nitre č.269/2014-



MZ  zo dňa 4.9.2014 a uznesením č. 64/2015-MR odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

v Nitre schváliť Návrh na pridelenie voľných bytov: č. 7/1. poschodie na Rýnskej ul. č. 15 

a bytu č. 5/1. poschodie na Rýnskej ul. 15 vyčlenených  pre zamestnancov spoločnosti 

FOXCONN Slovakia  s. r. o. v zmysle uznesenia MZ v Nitre č. 80/2012-MZ, a to nasledovne: 

1.  Byt č. 7/1. poschodie vyčleneného  pre zamestnancov spoločnosti FOXCONN Slovakia        

s. r. o. v zmysle uznesenia MZ v Nitre č. 80/2012-MZ p. Monike Martiškovej                             

-  zamestnankyni spoločnosti FOXCONN Slovakia s. r. o.,

2.  Byt č. 5/1. poschodie vyčleneného  pre zamestnancov spoločnosti FOXCONN Slovakia      

s. r. o. v zmysle uznesenia MZ v Nitre č. 80/2012-MZ, a to žiadateľovi z 1. časti 

poradovníka na 2–izbové byty pre obyvateľov mesta Nitry schváleného uznesením MZ       

v Nitre č. 269/2014-MZ zo dňa 4. 9. 2014.




