MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE-815/2020

Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja: 17.09.2020

Žiadosti a návrhy v bytových veciach – Kérvények és javaslatok lakásügyben

Zodpovedný predkladateľ/
Felelős előterjesztő

PhDr. Ingrid Szabó
Poverená vedením majetkovo - právneho
odboru
Vagyonjogi főosztály megbízott vezetője
Katarína Vendelová
Referát sociálneho bývania
Szociális lakhatás részlege

Vypracoval / Témafelelős

Odborná komisia/
Véleményező szakbizottság
Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
Mestská rada – Városi tanács

Prílohy - Mellékletek:
1.
Žiadosť o prenájom bytu

1

Dátum/dátum
31.08.2020
09.09.2020

MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Dôvodová správa - Indoklás:
Pridelenie bytu bežného štandardu
Meno žiadateľa: Vojtech Papp
Narodený:
Trvalý pobyt: 945 01 Komárno
a/

dátum podania žiadosti

2019

b/

min. 3 roky pobyt resp. zamestnanie
v Komárne

c/

žiadateľ nemá byť nájomcom bytu

nie je

d/

žiadateľ nemá byť vlastníkom bytu,
RD, obytného domu

nie je

e/

naliehavosť bytovej potreby

áno

býva v podnájme

Počet spoločne posudzovaných osôb: 1
Žiadateľ nemá voči mestu nedoplatky.
Kmeňové číslo žiadosti 8112/2923/RSB/2019

VZN č. 6/2011 http://komarno.sk/content/file/vzn/2011/2011-06.pdf
VZN č. 10/2015 http://komarno.sk/content/file/vzn/2015/2015-10.pdf
Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadószervek állásfoglalásai:

Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko komisie:
Hlasovanie: 6-0-0
Stanovisko rady:
Hlasovanie: 6-0-0
Pozmeňujúci návrh rady / A tanács módosító javaslata

Pozmeňujúci návrh komisie/ A bizottság módosító javaslata
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Návrh uznesenia – Határozati javaslat:

Návrh na uznesenie
k návrhu na prenájom mestského bytu

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A / schvaľuje
prideliť 1 izbový byt na adrese Ul. roľníckej školy 49/1 v Komárne pre Vojtecha Pappa,
narodeného .............. trvalým pobytom, ................, 945 01 Komárno, s tým, že zmluva
o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 9 ods. 3 a 4 VZN č. 6/2011 v znení VZN
10/2015 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Komárno na dobu určitú 1 rok,
B / žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
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