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Zápisnica č. 1/2022 
zo zasadnutia bytovej rady zo dňa 21.1.2022 

 

Prítomní: bytová rada formou videokonferencie  

Program: prerokovanie žiadostí 

 

E.) trvalý - prechodný pobyt, spolunájom    

                                                                      H.) pridelenie bytu 

                                                                       I.) výmena bytu                                                                                                                                                                     

 

          

                     K bodu E.) bytová rada prerokovala tieto žiadosti:       

1. Rudolf Cipov,     , Prievidza  žiada o prechod nájmu  z dôvodu, 

že pani Želmíra Slaná  zomrela. S pani Želmírou Slanou, žili  v spoločnej domácnosti ako 

druh a družka a uhrádzali  všetky náklady  spojené s bývaním. 

Bytová rada odporúča primátorke mesta súhlasiť s prechodom nájmu. 

 (hlasovanie: za – 4,  zdržal sa - 0, proti - 0) 

 

2. Darina Pilchová    , žiada o prechod nájmu  z dôvodu, že pán Ján 

Pilch,     zomrel, na nájomnej zmluve boli obidvaja.   

Bytová rada odporúča primátorke mesta súhlasiť s prechodom nájmu. 

 (hlasovanie: za – 4,  zdržal sa - 0, proti - 0) 

 

3. Žiadame o zrušenie trvalého pobytu pre Kristiána Kluku,     

a Kristínu Klukovú,     z dôvodu, že od 9.6.2020 nebývajú na uvedenej 

adrese, boli deložovaní. 

Bytová rada odporúča primátorke mesta súhlasiť so zrušením trvalého pobytu. 

 (hlasovanie: za – 4,  zdržal sa - 0, proti - 0) 

 

 

K bodu H.) bytová rada prerokovala tieto žiadosti: 

 

1. Alfred  Balko,      ,  žiada prideliť  dvojizbový byt na    J. Okáľa  

alebo trojizbový byt na  Ciglianskej ceste,  z dôvodu  prestupu na nové pracovisko v 

Prievidzi. 

Bytová rada odporúča primátorke mesta súhlasiť s pridelením bytu na Ciglianskej ceste, 

s podmienkou zaevidovania trvalého pobytu žiadateľa v pridelenom byte. 

(hlasovanie: za – 4,  zdržal sa - 0, proti - 0) 

 

 

2. Marcel Števica,     a Alena Števicová,     žiadajú  prideliť 

dvojizbový byt na Gazdovskej  ulici  1338/13/6, z dôvodu, že bývajú v podnájme, ktorý 

im končí. 

Spĺňajú podmienky  §22 ods.3a, zdokladovali  schopnosť  pravidelne  uhrádzať 

nájomné a náklady spojené s užívaním bytu. 

Bytová rada odporúča primátorke mesta súhlasiť s pridelením bytu, s podmienkou 

zaevidovania trvalého pobytu žiadateľa v pridelenom byte. 

(hlasovanie: za – 4,  zdržal sa - 0, proti - 0) 

 

 

K bodu I.) bytová rada prerokovala tieto žiadosti: 
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1. Róbert Suman,       opätovne  žiada o výmenu dvojizbového bytu za 

trojizbový byt z dôvodu, že má 5 detí, dvojizbový byt im je už malý, nakoľko 

školopovinné deti potrebujú mať  priestor na prípravu do školy.  

Bytová rada odporúča primátorke mesta súhlasiť s výmenou bytu s podmienkou 

zaplatenia vyššej zábezpeky 400,00 €, z dôvodu zlej doterajšej platobnej disciplíny 

a uvedenie vymieňaného bytu žiadateľa do pridelenia schopného stavu inému 

záujemcovi, na jeho náklady. 

(hlasovanie: za – 3,  zdržal sa - 0, proti - 1) 

 

 

 

 

 

 

 

V Prievidzi 21.1.2022       

         ...................................... 

                  Július Urík 

predseda bytovej rady 

 

 

Súhlasím s odporučeniami bytovej rady: 

                           ....................................... 

                     JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                                              primátorka mesta 


