
Zápisnica zo zasadnutia komisie bytovej a finančnej zo dňa: 30.11.2011 
 
  
 
Prítomný :  predseda finačnej komisie Ing Lovász Karol 
 

predsedkyňa komisie bytovej Anna Žigová 
 

vedúci správneho odd. Ing. Veres Zoltán 
 
  
 
  
 
  
 
Na toto zasadnutie boli prizvaní občania ,ktorí majú nepredĺžené nájomné zmluvy z firmou 
Bytkonfort Nové Zámky , ktorá spravuje byty vo vlastníctve mesta. Komisia sa zaoberala z 
každým osobitne . 
 
P. Annušová Irena bytom Á.Festyho 25 
 
Pani Annušová nemá podlžnosť voči mestu a predložila splátkový kalendár na zaplatenie dlhu 
voči spoločnosti Bytkonfort Nové Zámky 
 
-Kým menovaná neuhradí dlh nie je možné s ňou uzavrieťť zmluvu. 
 
P. Horváthová Valéria bytom Á.Festyho 25 
 
-bola vyzvaná na zaplatenie dlhu voči mestu okamžite a zároveň dohodnúť splátkový 
kalendár zo spoločnosťou Bytkonfort Nové Zámky 
 
-kým menovaná neuhradí podlžnosti voči mestu a nepredloží splátkový kalendár zo 
zaplatením jednej splátky nebude s ňou uzavretá zmluva o nájme. 
 
P.Morongová Anna bytom Á.Festyho 27 
 
-bola vyzvaná na zaplatenie dlhu voči mestu okamžite a zároveň si musí dohodnúť splátkový 
kalendár zo spoločnosťou Bytkonfort Nové Zámkyk ým menovaná neuhradí podlžnosť voči 
mestu a nepredloží splátkový kalendár zo zaplatením prvej splátky nie je možné s ňou 
uzavrieť nájomnú zmuvu 
 
P.Kuráková bytom Á.festyho č. 27 
 
-predložila splátkový kalendár ale bola vyzvaná na zaplatenie dlhu voči mestu 
 
- kým neuhradí podlžnosť voči mestu a nebude splácať splátkový kalendár nie je možné 
uzavrieť s ňou zmluvu o nájme 
 
P.Nagyová Ildikó bytom Á.Festyho 27 



 
je dlžná spoločnosti Bytkonfort Nové Zámky 
 
-pokial neuhradí svoju dlžoby tejto spoločnosti nie je možné s ňou uzavrieť zmluvu o nájme 
 
P..Bartošová Stela bytom Sládkovičova 34 
 
po predvolaní predložila menovaná doklady o zaplatení ,ale bola vyzvaná k okamžitému 
zaplatenieu dlhu voči mestu 
 
.po zaplatení dlhu voči mestu je možné uzavrieť zmluvu o nájme 
 
P.Csergeová Marta bytom Sládkovičova 36 
 
predložila doklady o zaplatení podlžnosť voči mestu nemá 
 
-odporúčame uzavrieť zmluvu o nájme 
 
P. Kovács Peter bytom Sládkovičova 36 
 
-bol vyzvaný na zaplatenie dlhu voči mestu ako aj k zriadeniu splátkového kalendára zo 
zaplatením aspom jednej splátky teraz 
 
-komisia neodporúča po dobu splatenia dlhu zmluvu o nájme uzavrieť 
 
P. Mlatecová Ingrid bytom Sládkovičova 36 
 
-bola vyzvaná na uhradenie dlhu voči mestu a zriadenie splátkového kalendára z firmou 
Bytkonfort Nové Zámky 
 
-kým dlhy nebudú uhradené nie je možné uzavrieť zmluvu o nájme 
 
P.Fetsy Zoltán bytom Sládkovičova 36 
 
predložili zaplatenie dlhu voči spoločnosti bytkonfort Nové Zámky 
 
ako aj potvrdenie o zaplatení dlhu voči mestu 
 
.odporúčame zmluvu o nájme uzavrieť 
 
zároveň požiadala spolumajitelka o vytvorenie nájomnej zmluvy na jej meno 
 
P.Csicso Rudolf ,bytom Šáradská 24 
 
Bol vyzvaný na zaplatenie dlhu voči mestu ako aj vytvorenie nového splátkového kalendára 
zo zaplatením prvej splátky 
 
-neodporúčame uzavrieť zmuvu o nájme kým dlh nebude vyrovnaný v prípade ,že nezačne 
táto rodina splácať je nutné ,aby boli prevedené právne úkony na vysťahovanie tejto rodiny 
 



P.Szelid Dezider ,bytom Šáradská 24 
 
bol vyzvaný na zaplatenie dlhu voči mestu ako aj vytvorenie splátkového kalendára zo 
zaplatením prvej splátky 
 
.nedoporúčame uzavrieť zmluvu o nájme ,ak táto rodina nezačne v pravidelných mesačných 
splátkach platiť svoj dlh navrhujeme podniknúť právne kroky na vysťahovanie 
 
P.Lakatošová Adriana ,bytom Šáraská 24 
 
Bola vyzvaná na zaplatenie dlhu voči mestu a pravidelné splácanie splátkového kalendára 
voči spoločnosti Bytkonfort Nové Zámky 
 
P. Banda Milan ,bytom Šáradská 33 
 
bol vyzvaný na zaplatenie dlhu voči mestu a vytvorenie a zaplatenie prvej splátky zo 
spoločnosťou Bytkonfort Nové Zámky 
 
-neodporúčame uzavrieť zmluvu o nájme 
 
ak rodina nezačne pravidelne splácať svoje dlhy je potrebné previesť právne kroky na 
vysťahovanie  
 
  
 
Na výzvu mestského úradu sa nedostavili niektorí z vyzvaných 
 
Komisia bytová sa pokúsi ešte raz vyzvať týchto občanov . 
 
Prípadne osobne navštívi tieto rodiny 
 
V závere všetci zúčastení konštatovali , že sa bude postupovať v súlade zo VZN mesta 
Hurbanovo. Komisia každý rok rieši opakovane mnoho žiadostí na byty. Preto je potrebné aby 
si občania uvedomili , že ak dlhy neuhradia byty budú pridelené iným občanom , ktorí si 
poplatky budú uhrádzať pravidelne. 
 
  
 
 


