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Návrh na pridelenie bytu vo verejnom záujme                                                   Príloha č.1                                                    

Mestské zastupiteľstvo v  Nitre

p r e r o k o v a l o

Návrh na pridelenie bytu vo verejnom záujme 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  
neskorších  dodatkov.  
                                 

s c h v a ľ u j e

pridelenie bytu vo verejnom záujme  v zmysle platnej  VZN  Mesta Nitra č. 8/2004  

1- izbový byt č. 55/7. poschodie na ulici Na Hôrke 19 spoločnosti Službyt Nitra s. r. o. za 
podmienky úhrady všetkých nedoplatkov  spojených s užívaním bytu. 

                                              Dôvodová správa.

Mestská rada na svojom zasadnutí konanom dňa 23.6.2015 prerokovala a odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu schváliť pridelenie bytu vo verejnom záujme Službytu Nitra s. r. o..
Komisia MZ v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo na svojom mimoriadnom 
zasadnutí dňa 20.5.2015 prerokovala žiadosť o pridelenie tohto bytu  a uznesením č. 55/2015
odporučila  Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť pridelenie bytu č. 55 
v bytovom dome na ul. Na Hôrke 19 spoločnosti Službyt Nitra s. r. o. za podmienky uhradenia 
všetkých nedoplatkov  spojených s užívaním bytu a zazmluvnenie podnájmu na základe 
rozhodnutia vlastníka.




