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Mestské zastupiteľstvo v Nitre  

p r e r o k o va l o   

Návrh na pridelenie bytu obstaraného z  verejných prostriedkov v zmysle VZN č.1/2011 

o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta 

obstaraných z verejných prostriedkov pre zamestnanca spoločnosti FOXCONN Slovakia  

s.r.o. a návrh na zrušenie uznesenia MZ v Nitre č. 260/2011-MZ zo dňa 8.9.2011  

s c h v aľuje  

pridelenie bytu č. 11 na Rýnskej 15/2.posch. obstaraného z verejných prostriedkov v zmysle 

VZN č.1/2011 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre 

obyvateľov mesta obstaraných z verejných prostriedkov zamestnancovi spoločnosti 

FOXCONN Slovakia  s.r.o. p. Romanovi Slížovi 

zrušu je  

uznesenie MZ v Nitre č. 260/2011-MZ zo dňa 8.9.2011. 

 



Dôvodová správa 

 
                            
Spoločnosť Službyt Nitra, s.r.o. Janka Kráľa odstúpila odboru sociálnych služieb žiadosť p. 
Romana Slíža, zamestnanca spoločnosti FOXCONN Slovakia, s.r.o. o prenájom bytu 
obstaraného z verejných prostriedkov v zmysle VZN č.1/2011 o podmienkach prideľovania 
a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta obstaraných z verejných 
prostriedkov. P. Roman Slíž, nar.: 18.1.1987, trvale bytom Jurkovičova 18, Nitra žiada 
o pridelenie bytu spolu so svojim bratom, ktorý je študentom Ekonomickej univerzity 
v Bratislave, žijú v 2 – izbovom byte spolu s matkou a nevlastným otcom. Spoločnosť Službyt 
Nitra, s.r.o. eviduje 1 voľný byt č. 11 na Rýnskej 15/2.posch. Predmetný byt je z bytovej 
výstavby v zmysle uznesenia č. 80/2012-MZ zo dňa 5.4.2012, podľa ktorého je prenájom do 
40% bytov z bytového domu C 103 Mlynárce Diely III. stavba Nitra určený pre 
zamestnancov spoločnosti SONY (toho času FOXCONN Slovakia, s.r.o.) Na základe 
odporúčania Mestskej rady v Nitre prikladáme k materiálu doklad o pracovnoprávnom vzťahu 
žiadateľa p. Romana Slíža so spoločnosťou FOXCONN. (Príloha 1) Komisia Mestského 
zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo  uznesením č. 33/2013 
zo dňa 28.5.2013 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť pridelenie bytu č. 11 
na Rýnskej 15/2.posch. p. Romanovi Slížovi. 
 
Súčasne predkladáme návrh zrušiť uznesenie MZ v Nitre č. 260/2011-MZ zo dňa 8.9.2011, 
ktorým boli schválení náhradníci na pridelenie 1 – izbových a 2 – izbových bytov (Príloha 2). 
 
Mestská rada v Nitre na rokovaní dňa 11.6.2013 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť pridelenie bytu č. 11 na Rýnskej 15/2.posch. 
obstaraného z verejných prostriedkov v zmysle VZN č.1/2011 o podmienkach prideľovania 
a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta obstaraných z verejných 
prostriedkov zamestnancovi spoločnosti FOXCONN Slovakia  s.r.o. p. Romanovi Slížovi a 
zrušiť uznesenie MZ v Nitre č. 260/2011-MZ zo dňa 8.9.2011. 
 



Príloha č. 2 k materiálu č. 930/2013 
 

U z n e s e n i e, 
 všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia 
z 9. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva  

v Nitre, konaného dňa  8. septembra 2011 
 
12. bod (mat. č. 269/2011) 
Návrh na schválenie zoznamu zamestnancov spoločnosti FOXCONN Slovakia  s. r. o. ako 
náhradníkov na pridelenie bytov obstaraných z  verejných prostriedkov v zmysle VZN č. 
1/2011 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov 
mesta obstaraných z verejných prostriedkov a návrh na zrušenie uznesenia MZ v Nitre č. 
234/2010 zo dňa 09. 09. 2010  
 
U z n e s e n i e    číslo 260/2011-MZ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
p r e rokova lo  
Návrh na schválenie zoznamu zamestnancov spoločnosti FOXCONN Slovakia  s. r. o. ako 
náhradníkov na pridelenie bytov obstaraných z  verejných prostriedkov v zmysle VZN          
č. 1/2011 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov 
mesta obstaraných z verejných prostriedkov a  návrh na zrušenie uznesenia MZ v Nitre           
č. 234/2010 zo dňa 09. 09. 2010 
s c h v a ľ u j e 
Zoznam zamestnancov spoločnosti FOXCONN Slovakia s. r. o. ako náhradníkov                        
na pridelenie bytu obstaraného z verejných prostriedkov v zmysle VZN č. 1/2011                     
o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta 
obstaraných z verejných prostriedkov v prípade uvoľnenia bytu zamestnancom FOXCONN 
Slovakia s. r. o. v zmysle uznesenia č. 74/2007 - MZ písm. i), podľa predloženého návrhu: 
 
a) pridelenie 1 izbových nájomných bytov pre zamestnancov spoločnosti FOXCONN   

Slovakia s. r. o. :  
 
1. Bóna Vladimír  
2. Červeňanský Peter  
3. Turba Miroslav  
4. Hrnčiarová Radka 
5. Rumanová Lenka  
 
b) pridelenie 2 izbových nájomných bytov pre zamestnancov spoločnosti FOXCONN  

Slovakia s. r. o. :  
 
1. Mrváň Ivan 
2. Garaiová Petra 
3. Menyhért Alexander 
 
 z r u š u je 
 uznesenie MZ v Nitre č. 234/2010 – MZ zo dňa  09. 09. 2010 
 
V Nitre dňa 12. 9. 2011 
 
            Jozef Dvonč, v. r.                                   Igor Kršiak, v. r. 
        primátor                    prednosta 
             mesta Nitry                Mestského úradu v Nitre 


