Mestský úrad Kolárovo
Na 40 . riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa: 09.06. 2014
K bodu rokovania číslo: 18. Rôzne a.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy nájomníkov žijúcich v objekte:
Radnótiho 42/2 a 40/10
Žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy nájomníkov žijúcich v objekte:
Osada Danko Pistu č. 71/6
Žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy nájomníkov na adrese:
Partizánska 7/10, Kostolné nám. 7B/10, Kostolné nám. 2/3 a 2/4
Partizánska 7A/9 a 7A/4
Žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy nájomníkov na adrese:
Kostolné nám. 7A a 7B
Žiadosti o pridelenie nájomného bytu a uzavretie nájomnej zmluvy na adrese
Partizánska 7/11
.Žiadosti o pridelenie nájomného bytu a uzavretie nájomnej zmluvy na adrese
Radnótiho 40/7

.

Predkladá:
Ing. Bc. Iveta Némethová
prednostka úradu

Spracovala:
Bc. Alžbeta Jónásová

Uložené prejednať v komisiách:
Sociálnej, zdravotnej a bytovej

Materiál obsahuje:
Návrh na uznesenie
Tematický materiál
Žiadosti a výpisy z nedoplatkov – potvrdenia – zaslané elektrickou formou na mail. adresy
poslancov

Návrh na uznesenie 1.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
Schvaľuje :
Uzatvorenie nájomnej zmluvy pre súčasných nájomníkov:
Radnótiho 42/2
1.
Beata Masná a druh Roman Zsolnai, bytom Kolárovo, Radnótiho 42/2, od 01.05.2014 do
30.04.2015 , v zmysle zásad nakladania s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného
zreteľa – trvanie nájomného pomeru.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Határozati javaslat

1.

Gúta Város Képviselő-testülete
Jóváhagyja :
Bérlakások bérleti szerződésének megkötését : Radnothi 42/2
1.
Masná Beáta és élettársa Zsolnai Roman részére, lakhely Gúta, Radnóthi 42/2 sz. alatti
lakásra, 2014.05.01- től – 2015.04.30-ig. Gúta Város vagyonával történő gazdálkodás alapelvei
20.sz. cikkelye értelmében. Az előterjesztett bérleti szerződés megkötését Gúta Város Képviselőtestülete 3/5 –ös többséggel hagyja jóvá

Dôvodová správa
Podľa žiadosti menovaných finančná situácia neumožní, aby si mohli zabezpečiť iné
vhodné bývanie. Mestský úrad doporučuje uzatvoriť nájomné zmluvy podľa návrhu.

Vysvetlivky
Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o pridelení sociálnych bytov podľa VZN č. 1/2007 o
prenajímaní sociálnych bytov a bytových jednotiek nižšieho štandardu vo vlastníctve mesta
Kolárovo a podľa VZN č. 8/2012 účinného od 20.10.2012 o prenajímaní nájomných bytov vo
vlastníctve mesta Kolárovo.

V Kolárove dňa 29.05.2014

Tematický materiál
Nájomná zmluva pre bytov vo vlastníctve mesta Kolárovo v zmysle bodu 2. § 6 VZN č.
8/2012 zo dňa 20.10.2012 sa uzatvára na dobu určitú, tj. na jeden rok.
Ponuka na prenájom bola zverejnená na webovej stránke mesta Kolárovo a na úradnej
tabuli mesta Kolárovo.
Uzatvorenie nájomných zmlúv
Radnótiho č. 42/2
Beata Masná a druh Roman Zsolnai,
bytom Kolárovo, Radnótiho 42/2, podali
žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy na uvedený byt. Mesačný príjem majú 1785.- €. V
horeuvedenom byte bývajú od 01.08.2006, je 3 členná rodina. Nájomnú zmluvu majú do
30.04.2014. Pozdĺžnosti voči mestu nemajú.
Komisia doporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu od 01.05.2014 do 30.04.2015
Radnótiho 42/12
Mária Szelídová a druh Marek Lakatos, bytom Kolárovo, Radnótiho 42/12, podali
žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy na uvedený byt. Mesačný príjem majú 250.- €/ rodičovský
príspevok a PnD/. V horeuvedenom byte bývajú od 05.11.2013, majú 2 maloleté deti. Nájomnú
zmluvu majú do 30.04.2014. Pozdĺžnosti voči mestu majú na nájomnom 250.- € a na komunálnom
odpade 140,40 €.
Komisia nedoporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu.

Návrh na uznesenie

2.

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
Schvaľuje :
Uzatvorenie nájomnej zmluvy pre súčasných nájomníkov:
Radnótiho 40/10
1.
Laura Kürtiová a druh František Farkaš, bytom Kolárovo, Radnótiho 410/10 od
01.07.2014 do 30.06.2015 , v zmysle zásad nakladania s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20
hodným osobitného zreteľa – trvanie nájomného pomeru.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Határozati javaslat

2.

Gúta Város Képviselő-testülete
Jóváhagyja :
Bérlakások bérleti szerződésének megkötését
Radnothi 40/10
1.
Kürti Laura és élettársa Farkas Ferecz részére, lakhely Gúta, Radnóthi 40/10 sz. alatti
lakásra, 2014.07.01- től – 2015.06.30-ig. Gúta Város vagyonával történő gazdálkodás alapelvei
20.sz. cikkelye értelmében. Az előterjesztett bérleti szerződés megkötését Gúta Város Képviselőtestülete 3/5 –ös többséggel hagyja jóvá

Dôvodová správa
Podľa žiadosti menovaných finančná situácia neumožní, aby si mohli zabezpečiť iné
vhodné bývanie. Mestský úrad doporučuje uzatvoriť nájomné zmluvy podľa návrhu.

Vysvetlivky
Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o pridelení sociálnych bytov podľa VZN č. 1/2007 o
prenajímaní sociálnych bytov a bytových jednotiek nižšieho štandardu vo vlastníctve mesta
Kolárovo a podľa VZN č. 8/2012 účinného od 20.10.2012 o prenajímaní nájomných bytov vo
vlastníctve mesta Kolárovo.

V Kolárove dňa 29.05.2014

Tematický materiál
Nájomná zmluva pre bytov vo vlastníctve mesta Kolárovo v zmysle bodu 2. § 6 VZN č.
8/2012 zo dňa 20.10.2012 sa uzatvára na dobu určitú, tj. na jeden rok.
Ponuka na prenájom bola zverejnená na webovej stránke mesta Kolárovo a na úradnej
tabuli mesta Kolárovo.
Uzatvorenie nájomných zmlúv
Radnótiho 40/10
Laura Kürtiová a František Farkaš, bytom Kolárovo, Radnótiho 40/10, podali žiadosť o
uzavretie nájomnej zmluvy na uvedený byt. Pani Kürtiová poberá invalidný dôchodok v sume
232,20 €, pracovný pomer majú obaja na dobu určitú, od 26.10.2013 do 25.06.2014. Mesačný
príjem z prac. pomeru majú spolu 1406.- e mesačne. V horeuvedenom byte bývajú od
01.07.2005. Nájomnú zmluvu majú do 30.06.2014. Pozdĺžnosti voči mestu majú nemajú.
Komisia doporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu od 01.07.2014 do 30.06.2015

Návrh na uznesenie

3.

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
Schvaľuje :
Uzatvorenie nájomnej zmluvy pre súčasných nájomníkov:
Osada Danko Pistu 71/6
1.
Zuzana Csonková, bytom Kolárovo, Osada Danko Pistu 71/6, od 01.05.2014 do
30.04.2015 , v zmysle zásad nakladania s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného
zreteľa – trvanie nájomného pomeru.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Határozati javaslat

3.

Gúta Város Képviselő-testülete
Jóváhagyja :
Bérlakások bérleti szerződésének megkötését : Danko Pista telep 71/6
1.
Csonka Zsuzsana részére, lakhely Gúta, Danko Pista telep 71/6 sz. alatti lakásra,
2014.05.01-től – 2015.04.30 -ig. Gúta Város vagyonával történő gazdálkodás alapelvei 20.sz.
cikkelye értelmében.
Az előterjesztett bérleti szerződés megkötését Gúta Város Képviselő-testülete 3/5 –ös többséggel
hagyja jóvá.

Dôvodová správa
Podľa žiadosti menovaných finančná situácia neumožní, aby si mohli zabezpečiť iné
vhodné bývanie. Mestský úrad doporučuje uzatvoriť nájomné zmluvy podľa návrhu.

Vysvetlivky
Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o pridelení sociálnych bytov podľa VZN č. 1/2007 o
prenajímaní sociálnych bytov a bytových jednotiek nižšieho štandardu vo vlastníctve mesta
Kolárovo a podľa VZN č. 8/2012 účinného od 20.10.2012 o prenajímaní nájomných bytov vo
vlastníctve mesta Kolárovo.

V Kolárove dňa 29.05.2014

Tematický materiál
Nájomná zmluva pre bytov vo vlastníctve mesta Kolárovo v zmysle bodu 2. § 6 VZN č.
8/2012 zo dňa 20.10.2012 sa uzatvára na dobu určitú, tj. na jeden rok.
Ponuka na prenájom bola zverejnená ba webovej stránke mesta Kolárovo a na úradnej tabuli
mesta Kolárovo.

Uzatvorenie nájomných zmlúv
Osada Dankó Pistu č. 71/6
Zuzana Csonková, bytom Kolárovo, Osada Dankó Pistu č.71/6, podala žiadosť o uzavretie
nájomnej zmluvy na uvedený byt. Poberá dávku v hmotnej núdzi a rodinné prídavky. Mesačný
príjem má 336.- €/ PnD a hmot núdza/. V horeuvedenom byte býva od 05.11.2013, má dve
maloleté deti. Nájomnú zmluvu majú do 30.04.2014. Pozdĺžnosti voči mestu nemá.
Komisia doporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu od 01.05.2014 do 30.04.2015

Návrh na uznesenie č. 4., 4/1., 4/2., 4/3.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
Schvaľuje :

Č. 4.

Uzatvorenie nájomnej zmluvy pre súčasných nájomníkov
Partizánska 7/10, Kostolné nám.7B/10,

Kostolné nám.2/3

Denisa Motajcseková, bytom Kolárovo, Partizánska 7/10, na obdobie od 01.05.2014 do
30.04.2015 v zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20
hodným osobitného zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a
spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú
záruku vo výške 1 mesačného čistého nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
Júlia Tóthová, bytom Kolárovo, Kostolné nám.7B/10, na obdobie od 01.05.2014 do
30.04.2015 v zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20
hodným osobitného zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a
spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú
záruku vo výške 1 mesačného čistého nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
Anna Szabó, bytom Kolárovo, Kostolné nám.2/3, na obdobie od 01.05.2014 do
30.04.2015 v zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20
hodným osobitného zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a
spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN č. 8 / 2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť
finančnú záruku vo výške 1 mesačného čistého nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Č. 4./1

Kostolné nám.2/3
Klaudia Bodžárová, bytom Kolárovo, Kostolné nám.2/4, na obdobie od 01.05.2014 do
30.04.2015 v zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20
hodným osobitného zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a
spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú
záruku vo výške 2 mesačného čistého nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov

Č. 4./2

Partizánska 7A/9
Renáta Záhončíková, bytom Kolárovo, Partizánska 7A/9 na obdobie od 01.07.2014 do
30.06.2015 v zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20
hodným osobitného zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a
spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN č. 8 / 2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť
finančnú záruku vo výške 1 mesačného čistého nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov

Č. 4./3

Partizánska 7A/4
Denisa Madarászová a druh Ladislav Zsolnai, bytom Kolárovo, Partizánska 7A/4 na
obdobie od 01.07.2014 do 30.06.2015 v zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom
mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú
záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN č. 8 / 2012. Pri obnovení nájomnej
zmluvy majú zložiť finančnú záruku vo výške 2 mesačného čistého nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Határozati javaslat

4., 4/1., 4/2., 4/3.

Gúta Város Képviselő-testülete
Jóváhagyja :

4.

Bérlakások bérleti szerződésének megkötését :
Partizán u. 7/10,

Templom tér 7B/10,

Temlom tér 2/3

Motajcsek Denisa, Gúta, Partizán u. 7/10 sz. alatti lakásra 2014.05.01. és 2015.04.30.
közötti időszakra a Vagyongazdálkodásról és kezelésről szóló városi rendelet 20. cikkelyének
értelmében, mivel ezen bérlők teljesítik a 8/2012 számú város által kiadott Általános Érvényű
Rendelet 4.§ megszabott feltételeket. A feltüntetett bérlőnek a szerződések megújításánál 1
hónapnak megfelelő alaplakbért – kauciót kell fizetniük. Az előterjesztett bérleti szerződés
megkötését Gúta Város Képviselő-testülete 3/5 –ös többséggel hagyja jóvá.
Tóth Júlia, Gúta, Templom tér 7B/10 sz. alatti lakásra 2014.05.01. és 2015.04.30. közötti
időszakra a Vagyongazdálkodásról és kezelésről szóló városi rendelet 20. cikkelyének értelmében,
mivel ezen bérlők teljesítik a 8/2012 számú város által kiadott Általános Érvényű Rendelet 4.§
megszabott feltételeket. A feltüntetett bérlőnek a szerződések megújításánál 1 hónapnak megfelelő
alaplakbért – kauciót kell fizetniük. Az előterjesztett bérleti szerződés megkötését Gúta Város
Képviselő-testülete 3/5 –ös többséggel hagyja jóvá.
Szabó Anna, Gúta, Templom tér 2/3 sz. alatti lakásra 2014.05.01. és 2015.04.30. közötti
időszakra a Vagyongazdálkodásról és kezelésről szóló városi rendelet 20. cikkelyének értelmében,
mivel ezen bérlők teljesítik a 8/2012 számú város által kiadott Általános Érvényű Rendelet 4.§
megszabott feltételeket. A feltüntetett bérlőnek a szerződések megújításánál 1 hónapnak megfelelő
alaplakbért – kauciót kell fizetniük. Az előterjesztett bérleti szerződés megkötését Gúta Város
Képviselő-testülete 3/5 –ös többséggel hagyja jóvá.

4./1

Templom tér 2/4
Bodžár Klaudia, Gúta, Templom tér 2/4 sz. alatti lakásra 2014.05.01. és 2015.04.30.
közötti időszakra a Vagyongazdálkodásról és kezelésről szóló városi rendelet 20. cikkelyének
értelmében, mivel ezen bérlők teljesítik a 8/2012 számú város által kiadott Általános Érvényű
Rendelet 4. § megszabott feltételeket.
A feltüntetett bérlőnek a szerződések megújításáná
2 hónapnak megfelelő alaplakbért – kauciót kell fizetniük. Az előterjesztett bérleti szerződés
megkötését Gúta Város Képviselő-testülete 3/5 –ös többséggel hagyja jóvá.

4./2

Partizán u 7A/9
Záhončík Renáta, Gúta, Partizán u. 7A/9 sz. alatti lakásra 2014.07.01. és 2015.06.30.
közötti időszakra a Vagyongazdálkodásról és kezelésről szóló városi rendelet 20. cikkelyének
értelmében, mivel ezen bérlők teljesítik a 8/2012 számú város által kiadott Általános Érvényű
Rendelet 4. § megszabott feltételeket.
A feltüntetett bérlőnek a szerződések megújításáná
1 hónapnak megfelelő alaplakbért – kauciót kell fizetniük. Az előterjesztett bérleti szerződés
megkötését Gúta Város Képviselő-testülete 3/5 –ös többséggel hagyja jóvá.

4./3

Partizán u. 7A/4
Madarász Denisa és élettársa Zsolnai László, Gúta, Partizán u. 7A/4 sz. alatti lakásra
2014.07.01. és 2015.06.30. közötti időszakra a Vagyongazdálkodásról és kezelésről szóló városi
rendelet 20. cikkelyének értelmében, mivel ezen bérlők teljesítik a 8/2012 számú város által kiadott
Általános Érvényű Rendelet 4.§ megszabott feltételeket. A feltüntetett bérlőnek a szerződések
megújításáná 2 hónapnak megfelelő alaplakbért – kauciót kell fizetniük. Az előterjesztett bérleti
szerződés megkötését Gúta Város Képviselő-testülete 3/5 –ös többséggel hagyja jóvá.

Dôvodová správa
Návrh odôvodňujeme tým, že od odovzdania bytu do užívania, nájomníci tohto podania
potvrdili svoju solventnosť pri úhrade nájomného a preddavkov za plnenia poskytované v súvislosti
užívaním bytu, t.j. nemajú záväzky voči mestu Kolárovo. Nezistili sa okolnosti ohrozujúce
bezpečnosť v dome ani narušenia pokojného spolu bývania občanov.
Komisia sociálna, zdravotná a bytová pri MsZ v Kolárove doporučuje uzatvoriť nájomnú
zmluvu podľa návrhu.

Vysvetlivky
Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o pridelení sociálnych bytov podľa VZN č.
1/2007 o prenajímaní sociálnych bytov a bytových jednotiek nižšieho štandardu vo vlastníctve
mesta Kolárovo a podľa VZN č. 8/2012 účinného od 20.10.2012 o prenajímaní nájomných
bytov vo vlastníctve mesta Kolárovo.

v Kolárove dňa 29.05.2014

Tematický materiál
Č. 4.
Denisa Motajcseková, bytom Kolárovo, Partizánska 7/10, podala žiadosť o uzavretie
nájomnej zmluvy na uvedený byt. Mesačný príjem má 680.- €. V horeuvedenom byte býva od
01.05.2013, s 2 dcérami. Nájomnú zmluvu má do 30.04.2014. Pozdĺžnosti voči mestu nemá. V
deň podpísania novej nájomnej zmluvy musí zaplatiť finančnú záruku vo výške 1 mesačného
čistého nájomného 111,85 €.
Komisia doporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu od 01.05.2014 do 30.04.2015
Júlia Tóthová bytom Kolárovo, Kostolné nám. 7B/10, podala žiadosť o uzavretie nájomnej
zmluvy na uvedený byt. Mesačný príjem má 414.- €. V horeuvedenom byte býva od 01.05.2013,
nájomnú zmluvu má do 30.04.2014. Pozdĺžnosti voči mestu nemá. V deň podpísania novej
nájomnej zmluvy musí zaplatiť finančnú záruku vo výške 1 mesačného čistého nájomného 96,86 €.
Komisia doporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu od 01.05.2014 do 30.04.2015
Anna Szabó, bytom Kolárovo, Kostolné nám. 2/3, podala žiadosť o uzavretie nájomnej
zmluvy na uvedený byt. Mesačný príjem má 760.- €. V horeuvedenom byte býva od 01.05.2013, s
1 synom. Nájomnú zmluvu má do 30.04.2014. Pozdĺžnosti voči mestu nemá. V deň podpísania
novej nájomnej zmluvy musí zaplatiť finančnú záruku vo výške 1 mes.čistého nájomného 132,90 €.
Komisia doporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu od 01.05.2014 do 30.04.2015

Č. 4./1
Klaudia Bodžárová, bytom Kolárovo, Kostolné nám. 2/4, podala žiadosť o uzavretie
nájomnej zmluvy na uvedený byt. Mesačný príjem má 359.- €. V horeuvedenom byte býva od
01.05.2013, s 1 dcérou. Nájomnú zmluvu má do 30.04.2014. Pozdĺžnosti voči mestu nemá. V deň
podpísania novej nájomnej zmluvy musí zaplatiť finančnú záruku vo výške 2 mesačného čistého
nájomného 282,16 €. Komisia doporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu od 01.05.2014 do
30.04.2015

Č. 4./2
Renáta Záhončíková, bytom Kolárovo, Partizánska 7A/9 podala žiadosť o uzavretie
nájomnej zmluvy na uvedený byt. . Mesačný príjem má 500.- €. V horeuvedenom byte býva od
01.07.2013, s 1 dcérou. Nájomnú zmluvu má do 30.06.2014. Pozdĺžnosti voči mestu nemá. V deň
podpísania novej nájomnej zmluvy musí zaplatiť finančnú záruku vo výške 1 mesačného čistého
nájomného 111,85 €. Komisia doporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu od 01.07.2014 do 30.06.2015

Č. 4./3
Denisa Madarászová a druh Ladislav Zsolnai, bytom Kolárovo, Partizánska 7A/4 podali
žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy na uvedený byt.
Mesačný príjem majú 802.- €. V
horeuvedenom byte býva od 01.07.2013, s 1 dcérou. Nájomnú zmluvu má do 30.06.2014.
Pozdĺžnosti voči mestu nemá. V deň podpísania novej nájomnej zmluvy musí zaplatiť finančnú
záruku vo výške 2 mesačného čistého nájomného 111,85 €.
Komisia doporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu od 01.07.2014 do 30.06.2015

Návrh na uznesenie č. 5., 5./1., 5./2

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

Schvaľuje :
5.
Uzatvorenie nájomnej zmluvy pre súčasných nájomníkov uvedených v prílohe č.1 na
adrese Kolárovo, Kostolné nám. 7A/ 2.,3.,6.,7.,8. na obdobie od 01.06.2014 do 31.05.2015 v
zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného
zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené
v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú uložit finančnú záruku vo výške
1 mesačného čistého nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
5./1. Uzatvorenie nájomnej zmluvy pre súčasných nájomníkov uvedených v prílohe č.2 na
adrese Kolárovo, Kostolné nám. 7B/ 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12. na obdobie od 01.06.2014 do
31.05.2015 v zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20
hodným osobitného zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a
spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú uložit
finančnú záruku vo výške 1 mesačného čistého nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
5./2. Uzatvorenie nájomnej zmluvy pre súčasných nájomníkov uvedených v prílohe č.3 na
adrese Kolárovo, Kostolné nám. 7B/ 3. na obdobie od 01.06.2014 do 31.05.2015 v zmysle zásad
nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa,
žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené
v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú uložit finančnú záruku vo výške
2 mesačného čistého nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov

Határozati javaslat

5., 5./1., 5./2

Gúta Város Képviselő-testülete

Jóváhagyja :
Bérlakások bérleti szerződésének megkötését :
5.
Gúta, Templom tér 7A/2.,3.,6.,7.,8. címen található bérlakásokra ezen határozati
javaslat 1 számú mellékletében feltüntetett jelenlegi bérlőkkel 2014.06.01. és 2015.05.31. közötti
időszakra a Vagyongazdálkodásról és kezelésről szóló városi rendelet 20. cikkelyének értelmében,
mivel ezen bérlők teljesítik a 8/2012 számú város által kiadott Általános Érvényű Rendelet 4.§
megszabott feltételeket. A feltüntetett bérlőnek a szerződések megújításánál 1 hónapnak megfelelő
alaplakbért – kauciót kell fizetniük. Az előterjesztett bérleti szerződés megkötését Gúta Város
Képviselő-testülete 3/5 –ös többséggel hagyja jóvá.
5./1. Gúta, Templom tér 7B/1.,2.,5.,6.,7.,8.,9., 11.,12. címen található bérlakásokra ezen
határozati javaslat 2 számú mellékletében feltüntetett jelenlegi bérlőkkel 2014.06.01. és
2015.05.31. közötti időszakra a Vagyongazdálkodásról és kezelésről szóló városi rendelet 20.
cikkelyének értelmében, mivel ezen bérlők teljesítik a 8/2012 számú város által kiadott Általános
Érvényű Rendelet 4.§ megszabott feltételeket. A feltüntetett bérlőnek a szerződések megújításánál 1
hónapnak megfelelő alaplakbért – kauciót kell fizetniük. Az előterjesztett bérleti szerződés
megkötését Gúta Város Képviselő-testülete 3/5 –ös többséggel hagyja jóvá.

5./2. Gúta, Templom tér 7B/3. címen található bérlakásokra ezen határozati javaslat 3
számú mellékletében feltüntetett jelenlegi bérlőkkel 2014.06.01. és 2015.05.31. közötti időszakra a
Vagyongazdálkodásról és kezelésről szóló városi rendelet 20. cikkelyének értelmében, mivel ezen
bérlők teljesítik a 8/2012 számú város által kiadott Általános Érvényű Rendelet 4.§ megszabott
feltételeket. A feltüntetett bérlőnek a szerződések megújításánál 2 hónapnak megfelelő alaplakbért
– kauciót kell fizetniük. Az előterjesztett bérleti szerződés megkötését Gúta Város Képviselőtestülete 3/5 –ös többséggel hagyja jóvá.

Dôvodová správa
Návrh odôvodňujeme tým, že od odovzdania bytu do užívania, nájomníci tohto podania
potvrdili svoju solventnosť pri úhrade nájomného a preddavkov za plnenia poskytované v súvislosti
užívaním bytu, t.j. nemajú záväzky voči mestu Kolárovo. Nezistili sa okolnosti ohrozujúce
bezpečnosť v dome ani narušenia pokojného spolu bývania občanov.
Komisia sociálna, zdravotná a bytová pri MsZ v Kolárove doporučuje uzatvoriť nájomnú
zmluvu podľa návrhu.

Vysvetlivky
Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o pridelení sociálnych bytov podľa VZN č.
1/2007 o prenajímaní sociálnych bytov a bytových jednotiek nižšieho štandardu vo vlastníctve
mesta Kolárovo a podľa VZN č. 8/2012 účinného od 20.10.2012 o prenajímaní nájomných
bytov vo vlastníctve mesta Kolárovo.

v Kolárove dňa 29.05.2014

Tematický materiál

/ príloha č.1

Kostolné nám.7A
7A/2. Andrea Nagy, bytom Kolárovo Kostolné nám. 7A/2, podala žiadosť o uzavretie nájomnej
zmluvy na uvedený byt. Príjem má 612.- €. V horeuvedenom byte býva od 01.06.2008, s 1 synom.
Nájomnú zmluvu má do 31.05.2014. Pozdĺžnosti voči mestu nemá. V deň podpísania novej
nájomnej zmluvy musí zaplatiť finančnú záruku vo výške 1 mes. čistého nájomného 139,98 €
Komisia doporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu od 01.06.2014 do 31.05.2015
7A/3 Ľudovít Domján , bytom Kolárovo Kostolné nám. 7A/3, podal žiadosť o uzavretie
nájomnej zmluvy na uvedený byt. Príjem má 365.- €. V horeuvedenom byte býva od 06.02.2012.
Nájomnú zmluvu má do 31.05.2014. Pozdĺžnosti voči mestu nemá. V deň podpísania novej
nájomnej zmluvy musí zaplatiť finančnú záruku vo výške 1 mes. čistého nájomného 71,96 €
Komisia doporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu od 01.06.2014 do 31.05.2015
7A/6 Szlakty Zsolt a Domjánová Diana, bytom Kolárovo, Kostolné nám. 7A/6
podali
žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy na uvedený byt. Príjem majú 900.- €. V horeuvedenom byte
bývajú od 01.01.2012. Nájomnú zmluvu majú do 31.05.2014. Pozdĺžnosti voči mestu nemajú. V
deň podpísania novej nájomnej zmluvy musí zaplatiť finančnú záruku vo výške 1 mes. čistého
nájomného 128,59 €
Komisia doporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu od 01.06.2014 do 31.05.2015
7A/7. Angela Zacharová, bytom Kolárovo Kostolné nám. 7A/7, podala žiadosť o uzavretie
nájomnej zmluvy na uvedený byt. Príjem má 641.- €. V horeuvedenom byte býva od 01.06.2008, s
1 synom. Nájomnú zmluvu má do 31.05.2014. Pozdĺžnosti voči mestu nemá. V deň podpísania
novej nájomnej zmluvy musí zaplatiť finančnú záruku vo výške 1 mes. čistého nájomného 139,98 €
Komisia doporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu od 01.06.2014 do 31.05.2015
7A/8. Eva Sladká Mgr., bytom Kolárovo Kostolné nám. 7A/8, podala žiadosť o uzavretie
nájomnej zmluvy na uvedený byt. Príjem má 1020.- €. V horeuvedenom byte býva od 01.06.2008.
Nájomnú zmluvu má do 31.05.2014. Pozdĺžnosti voči mestu nemá. V deň podpísania novej
nájomnej zmluvy musí zaplatiť finančnú záruku vo výške 1 mes. čistého nájomného 94,40 €
Komisia doporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu od 01.06.2014 do 31.05.2015

Tematický materiál

/príloha č.2

Kostolné nám. 7B
7B/1 Atilla Pintér a matka Katarína Tóthová, bytom Kolárovo, Kostolné nám. 7B/1, podali
žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy na uvedený byt. Príjem majú 863.- €. V horeuvedenom byte
bývajú od 01.06.2008. Nájomnú zmluvu majú do 31.05.2014. Pozdĺžnosti voči mestu nemajú. V
deň podpísania novej nájomnej zmluvy musí zaplatiť finančnú záruku vo výške 1 mes. čistého
nájomného 80,96 €
Komisia doporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu od 01.06.2014 do 31.05.2015
7B/2 Monika Gőgh, bytom Kolárovo, Kostolné nám.7B/2, podala žiadosť o uzavretie nájomnej
zmluvy na uvedený byt. V horeuvedenom byte býva od 01.06.2008. Nájomnú zmluvu má do
31.05.2014. Pozdĺžnosti voči mestu nemá. V deň podpísania novej nájomnej zmluvy musí zaplatiť
finančnú záruku vo výške 1 mes. čistého nájomného 90,82 €
Komisia doporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu od 01.06.2014 do 31.05.2015
7B/5. Eleonóra Vargová, bytom Kolárovo Kostolné nám. 7B/5, podala žiadosť o uzavretie
nájomnej zmluvy na uvedený byt. Príjem má 371.- €. V horeuvedenom byte býva od 01.07.2011.
Nájomnú zmluvu má do 31.05.2014. Pozdĺžnosti voči mestu nemá. V deň podpísania novej
nájomnej zmluvy musí zaplatiť finančnú záruku vo výške 1 mes. čistého nájomného 90,82 €
Komisia doporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu od 01.06.2014 do 31.05.2015
7B/6. Mária Vargová, bytom Kolárovo Kostolné nám. 7B/6, podala žiadosť o uzavretie nájomnej
zmluvy na uvedený byt. Príjem má 426.- €. V horeuvedenom byte býva od 01.06.2008 so synom.
Nájomnú zmluvu má do 31.05.2014. Pozdĺžnosti voči mestu nemá. V deň podpísania novej
nájomnej zmluvy musí zaplatiť finančnú záruku vo výške 1 mes. čistého nájomného 93,84 €
Komisia doporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu od 01.06.2014 do 31.05.2015
7B/7. Irena Baloghová, bytom Kolárovo Kostolné nám. 7B/7, podala žiadosť o uzavretie
nájomnej zmluvy na uvedený byt. Príjem má 441.- €. V horeuvedenom byte býva od 01.06.2008.
Nájomnú zmluvu má do 31.05.2014. Pozdĺžnosti voči mestu nemá. V deň podpísania novej
nájomnej zmluvy musí zaplatiť finančnú záruku vo výške 1 mes. čistého nájomného 82,45 €
Komisia doporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu od 01.06.2014 do 31.05.2015
7B/8 Katarína Kóšová a István Simkó, bytom Kolárovo, Kostolné nám. 7B/8, podali žiadosť o
uzavretie nájomnej zmluvy na uvedený byt. Príjem majú 1035.- €. V horeuvedenom byte bývajú od
01.01.2011. Nájomnú zmluvu majú do 31.05.2014. Pozdĺžnosti voči mestu nemajú. V deň
podpísania novej nájomnej zmluvy musí zaplatiť finančnú záruku vo výške 1 mes. čistého
nájomného 80,96 €
Komisia doporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu od 01.06.2014 do 31.05.2015
7B/9. Silvia Vargová, bytom Kolárovo Kostolné nám. 7B/9, podala žiadosť o uzavretie nájomnej
zmluvy na uvedený byt. Príjem má 452.- €. V horeuvedenom byte býva od 01.06.2008 s dcérou.
Nájomnú zmluvu má do 31.05.2014. Pozdĺžnosti voči mestu nemá. V deň podpísania novej
nájomnej zmluvy musí zaplatiť finančnú záruku vo výške 1 mes. čistého nájomného 90,82 €
Komisia doporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu od 01.06.2014 do 31.05.2015

7B/11. Zoltán Nagy a Petrov Petrovová Gabriela, bytom Kolárovo, Kostolné nám. 7B/11, podali
žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy na uvedený byt. Príjem majú 528.- €. V horeuvedenom byte
bývajú od 15.04.2009. Nájomnú zmluvu majú do 31.05.2014. Pozdĺžnosti voči mestu nemajú. V
deň podpísania novej nájomnej zmluvy musí zaplatiť finančnú záruku vo výške 1 mes. čistého
nájomného 84,74 €
Komisia doporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu od 01.06.2014 do 31.05.2015
7B/12. Tünde Tóth, bytom Kolárovo Kostolné nám. 7B/12, podala žiadosť o uzavretie nájomnej
zmluvy na uvedený byt. Príjem má 149.- €. / invalid. dôch. a dávka v hmot.núdzi/. V
horeuvedenom byte býva od 01.11.2010. Nájomnú zmluvu má do 31.05.2014. Pozdĺžnosti voči
mestu nemá. V deň podpísania novej nájomnej zmluvy musí zaplatiť finančnú záruku vo výške 1
mes. čistého nájomného 80,96 €
Komisia doporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu od 01.06.2014 do 31.05.2015

Tematický materiál

/ príloha č. 3

Kostolné nám. 7B

7B/3. Monika Menteová, bytom Kolárovo Kostolné nám. 7B/3, podala žiadosť o uzavretie
nájomnej zmluvy na uvedený byt. Príjem má 195.- €. V horeuvedenom byte býva od 01.06.2008.
Nájomnú zmluvu má do 31.05.2014. Pozdĺžnosti voči mestu nemá. V deň podpísania novej
nájomnej zmluvy musí zaplatiť finančnú záruku vo výške 2 mes. čistého nájomného 187,68 €
Komisia doporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu od 01.06.2014 do 31.05.2015

Návrh na uznesenie

č. 6

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
Schvaľuje:
Pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy:
1.
formou priameho prenájmu s Szulcsányi Danielom, bytom Kolárovo, Bočná 2741/2, na 2 –
izbový nájomný byt na Partizánska 7/11, od 01.07.2013 do 30.06.2015 v prípade zaplatenia
zábezpeky podľa VZN č. 8/2012 účinný od 20.10.2012, § 8 bod 5., vo výške 9 mesačných splátok
nájomného.

Határozati javaslat

6

Gúta Város Képviselő – testülete
Jóváhagyja:
Bérlakás odaítélését és bérleti szerződés megkötését
1.
Szulcsányi Daniel, lakhely Gúta , Oldalsó u. 2741/2 sz. részére a Patrizán u. 7/11 sz. alatti 2
szobás bérlakást közvetlen bérlés formájában 2014. 07.01 – től 2015.06.30 –ig, amennyiben a bérlő
a 2012.10.20 – ával hatályba lépett 8/2012 sz. általános kötelező érvényű rendelet 8 § 5 pontja
értelmében letétbe helyez 9 havi bérleti díjnak megfelelő összeget.

Dôvodová správa
Podľa žiadosti menovaných finančná situácia neumožní, aby si mohli zabezpečiť iné
vhodné bývanie. Mestský úrad doporučuje uzatvoriť nájomné zmluvy podľa návrhu.

Vysvetlivky
Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o pridelení sociálnych bytov podľa VZN č. 1/2007 o
prenajímaní sociálnych bytov a bytových jednotiek nižšieho štandardu vo vlastníctve mesta
Kolárovo a podľa VZN č. 8/2012 účinného od 20.10.2012 o prenajímaní nájomných bytov vo
vlastníctve mesta Kolárovo.

V Kolárove dňa 29.05.2014

Tematický materiál
Partizánska 7/11
Szulcsányi Daniel bytom Kolárovo, Bočná2741/2 podal žiadosť o pridelenie nájomného
bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy na 2- izbový byt na ul. Partizánska 7/11. Býva v podnájme,
chce si založiť rodinu, ale do podnájmu sa družka nemôže nasťahovať. Mesačný príjem má 488.-€.
Pozdĺžnosti voči mestu nemá.
Komisia doporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu od 01.07.2014 do 30.06.2015.
Hajnalka Szomolaiová, bytom Kolárovo, Radnótiho č.6, podala žiadosť o pridelenie
nájomného 2 izbového bytu na ul. Partizánska 7/11. Na jún čaká dieťa, k svojim rodičom sa
nemôže prisťahovať otec dieťaťa, nakoľko je tam málo miesta, nechcela by vychovávať dieťa bez
otca, preto žiada o pridelenie bytu, aby mohli vychovávať dieťa v rodine. Jej mesačný príjem je
465.- €. Pozdĺžnosti voči mestu nemá.
Komisia nedoporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu.
Vadkerti František bytom Kolárovo, Trávnická 3 a družka Anna Korkovánová , bytom
Dedina Mládeže, Makarenkova 25/16, podali žiadosť o pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie
nájomnej zmluvy na 2- izbový byt na ul. Partizánska 7/11. Bývajú u svojich starých rodičov,
plánujú založenie si rodiny. Spoločný mesačný príjem majú 1138.- €.
Pozdĺžnosti voči mestu nemajú.
Komisia nedoporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu.
Edita Čadová, bytom Kolárovo, Sládkovičová 46 a druh Jozef Kelemen, bytom Nesvad,
Gútska 10, podali žiadosť o pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy na 2izbový byt na ul. Partizánska 7/11. Chcú sa nasťahovať do spoločnej domácnosti, ale rod.dom
v ktorom žije pani Čadová nie je len jej vlastníctvom, žije tam s matkou, ale tam nemôžu spoločne
bývať. Spoločný mesačný príjem majú 1573.- €. Pozdĺžnosti voči mestu nemajú.
Komisia /nedoporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu.
Alexander Korber, bytom Kolárovo, Veľký Ostrov č. 55, podal žiadosť o pridelenie 2
izbového bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy na ul. Partizánská 7/11. Z dôvodu dlhodobej
nezhody s družkou, chce sa od nej odsťahovať. Je zamestnaný, príjem má 595.- €. Pozdĺžnosti voči
mestu nemá.
Komisia nedoporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu.
Irena Angyalová, bytom Kolárovo, Trnavská 28, podala žiadosť o pridelenie nájomného 2
izbového bytu na ul. Partizánska 7/11. Spolužitie so synom a nevestou ju ubíja psychicky. Rada by
žila svoj život v pokoji. Je dôchodkyňa a pracuje na dohodu. Jej mesačný príjem je 695.- €.
Pozdĺžnosti voči mestu nemá.
Komisia nedoporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu.
Katarína Némethová a sestra Erika Marcinková, bytom Kolárovo, Veľká Gúta č. 64,
podali žiadosť o pridelenie nájomného 2 izbového bytu na ul. Partizánska 7/11. Pani Némethová
má 1 maloleté dieťa. Rodinný dom v ktorom bývajú, je zo zdravotných dôvodov nevyhovujúci,
u rodičov sa nezmestia, preto sa chcú odťahovať. Spoločný mesačný príjem majú 352.- €./
rodičovský príspevok, PnD a dávka v hmotnej núdzi/. Pozdĺžnosti voči mestu majú na komunálnom
odpade 86,38€ /splátkový kalendár/.
Komisia nedoporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu.
Boris Nagy bytom Kolárovo, Bočná 2750/1 a družka Beáta Domjánová, bytom Kolárovo,
Mierová 3, podali žiadosť o pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy na 2izbový byt na ul. Partizánska 7/11. Bývajú v malom jednoizbovom byte v podnájme, kde možnosti
rozvoju rodiny sú obmedzené. Spoločný mesačný príjem majú 562.- €. Pozdĺžnosti voči mestu
nemajú. Komisia nedoporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu.
František Szántó bytom Kolárovo, Trávnická 9 a družka Ladislava Vargová, bytom
Slanec, Hlavná 93, podali žiadosť o pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy na
2- izbový byt na ul. Partizánska 7/11. Bývajú u babky na Pačérku, čakajú spoločné dieťa, chcú sa
osamostatniť. Obaja sú nepočujúci. Spoločný mesačný príjem majú 1362.- €.
Pozdĺžnosti voči mestu nemajú.
Komisia nedoporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu.

Návrh na uznesenie č. 7
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
Schvaľuje :
Schvaľuje :
1.
Pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy, formou priameho prenájmu
s Róbertom Kürti a družkou Klaudia Balázs, bytom Kolárovo, Radnótiho 40/10, na 1- izbový
nájomný byt na Radnótiho 40/7, od 10.06.2014 do 31.05.2015

Határozati javaslat
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Gúta Város Képviselő-testülete
Jóváhagyja :

Bérlakások odaítélését és a bérleti szerződésének megkötését

1.
Kürti Róbert és élttársa Balázs Klaudia, lakhely Gúta, Radnóthi 40/10, részére a
Radnóthi 40/7 sz. alatti 1 szobás bérlakást közvetlen bérlés formájában 2014.06.10- tól –
2015.05.31 -ig.

Dôvodová správa
Podľa žiadosti menovaných finančná situácia neumožní, aby si mohli zabezpečiť iné
vhodné bývanie. Mestský úrad doporučuje uzatvoriť nájomné zmluvy podľa návrhu.

Vysvetlivky
Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o pridelení sociálnych bytov podľa VZN č. 1/2007 o
prenajímaní sociálnych bytov a bytových jednotiek nižšieho štandardu vo vlastníctve mesta
Kolárovo a podľa VZN č. 8/2012 účinného od 20.10.2012 o prenajímaní nájomných bytov vo
vlastníctve mesta Kolárovo.

V Kolárove dňa 29.05.2014

Tematický materiál
Radnótiho 40/7

Róbert Kürti a družka Klaudia Balázs, bytom Kolárovo, Radnótiho 40/10 podali žiadosť
o pridelenie bytu a uzavretie nájomnej zmluvy na 1 – izbový na adrese Radnótiho 40/7. Svoju
žiadosť odôvodňujú, v 1 – izbovom byte, v ktorom bývajú je malá pre 6 člennú rodinu, preto by sa
chceli odsťahovať. Pozdĺžnosť voči mestu nemajú.
Komisia doporučuje pridelenie bytu a uzavrieť nájomnú zmluvu od 10.06.2014 do
31.05.2015
Alexander Korber, bytom Kolárovo, Veľký Ostrov č. 55, podal žiadosť o pridelenie 1
izbového bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy na Radnótiho 40/7. Z dôvodu dlhodobej nezhody s
družkou, chce sa od nej odsťahovať. Je zamestnaný, príjem má 595.- €.
Pozdĺžnosti voči mestu nemá.
Komisia nedoporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu.
Jozef Sztojka, bytom Kolárovo, Osada Dankó Pistu 72, a družka Mariana Rafaelová,
bytom Kameničná, Balvany 619, podali žiadosť o pridelenie 1 izbového bytu a uzatvorenie
nájomnej zmluvy na Radnótiho 40/7. Je to 4 členná rodina, bývajú v jednej izbe u rodičov.
Poberajú invalidný dôchodok, rodičovský príspevok a rodinné prídavky 391.-€ mesačne.
Pozdĺžnosti voči mestu nemajú.
Komisia nedoporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu.
Silvia Sztojková, bytom Kolárovo, krížna 20 a manžel Ladislav Sztojka, bytom Kolárovo,
Osada Dankó Pistu 59, podali žiadosť o pridelenie 1 izbového bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy
na Radnótiho 40/7. Je to 3 členná rodina, chceli by sa odsťahovať do bytu, v ktorom by mali lepšie
podmienky na výchovu svojej dcérky. Obaja poberajú invalidný dôchodok v sume 552.-€,
rodičovský prísp. a PnD. Ich spoločný mesačný príjem je 778.-€. Pozdĺžnosti voči mestu nemajú.
Komisia nedoporučuje uzavrieť nájomnú zmluvu.

