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Zápisnica č. 1/2021 
zo zasadnutia bytovej rady zo dňa 12.2.2021 

 

Prítomní: bytová rada formou videokonferencie 

Program: prerokovanie žiadostí 

E.) spolunájom, prechod nájmu 

trvalý pobyt 

H.) pridelenie bytu 

G.) rôzne 

            

                     K bodu E.) bytová rada prerokovala tieto žiadosti:       

1. Monika Radičová, trvale bytom Ciglianska cesta 2663/9A, Prievidza, žiada o súhlas o 

spolunájmom. Spolunájomníkom bude Lukáš Baláž, nar. 5.2. 1995. 

Bytová rada odporúča primátorke mesta súhlasiť so spolunájmom a trvalým pobytom. 

(hlasovanie: za – 6,  zdržal sa - 0, proti - 0) 

 

2. Ján Horváth, trvale bytom Ciglianska cesta 8C/13, Prievidza, žiada o súhlas na zmenu 

užívania - prechod nájmu. Doterajším nájomcom bola Zlatica Horváthová. Dôvodom 

zmeny užívania je úmrtie Zlatice Horváthovej, jeho matky. 

Bytová rada odporúča primátorke mesta súhlasiť so zmenou užívania a trvalým pobytom. 

(hlasovanie: za – 6,  zdržal sa - 0, proti - 0) 

 

3. Walter Weissabel, trvale bytom na Gazdovskej ulici 21/6, Prievidza, žiada o súhlas 

k prihláseniu na trvalý pobyt pre Hansa Weissabela, nar. 24.4.2006 z dôvodu, že syn chce 

bývať s otcom v spoločnej domácnosti. 

Bytová rada odporúča primátorke mesta súhlasiť so zmenou užívania a trvalým pobytom. 

(hlasovanie: za – 6,  zdržal sa - 0, proti - 0) 

 

 

K bodu H.) bytová rada prerokovala tieto žiadosti: 

 

1. Patrícia Stojková, narodená 20.2. 1975, trvale bytom Mesto Prievidza a Mária 

Lakatošová, nar. 31.1. 1955, žiadajú o pridelenie dvojizbového bytu na Ciglianskej 

ceste z dôvodu , že nemajú kde bývať. 

Bytová rada odporúča primátorke mesta súhlasiť s pridelením bytu a súhlasí 

s prihlásením osôb na trvalý pobyt. 

  (hlasovanie: za – 6,  zdržal sa - 0, proti - 0) 
 

2. Dezider Pavlík, narodený 2.5. 1952, trvale bytom Mesto Prievidza, žiada o pridelenie 

jednoizbového bytu na Ciglianskej ceste, z dôvodu, že nemá kde bývať. 

Bytová rada neodporúča primátorke mesta súhlasiť s pridelením bytu z dôvodu, že 

v minulosti býval ako nájomník na Ciglianskej cest a  nemal dobrú platobnú disciplínu. 

(hlasovanie: za - 1,  zdržal sa - 0, proti - 5) 

 

3. Ondrej Oláh, narodený 18. 8. 1986, trvale bytom J. Jesenského 539/23, Prievidza, žiada 

o pridelenie dvojizbového bytu na Ciglianskej ceste z dôvodu, že by rád býval v byte po 

svojej zosnulej matke - Ciglianska cesta 8D/203. 

Bytová rada odporúča primátorke mesta súhlasiť s pridelením bytu a súhlasí 

s prihlásením osôb na trvalý pobyt. 

(hlasovanie: za – 6,  zdržal sa - 0, proti - 0) 



2 

 

 

4. Martina Gábrišová, narodená 7.5. 1992, trvale bytom Mesto Prievidza, žiada 

o pridelenie dvojizbového bytu na Ciglianskej ceste z dôvodu, že nemá kde s deťmi bývať. 

Bytová rada neodporúča primátorke mesta súhlasiť s pridelením bytu. Jedná sa 

o nájomníčku, ktorá znehodnotila počas bývania s pánom Kaločajom byt na Ciglianskej 

ceste 9A/42. Bývajú v byte bez elektrickej energie, dochádzalo k čiernemu odberu, majú 

zlú platobnú disciplínu.  

(hlasovanie: za – 0,  zdržal sa - 0, proti - 6) 

 

5. Vladimír Leitman, narodený 19.1. 1987, trvale bytom Ľ. Ondrejova 844/12, Prievidza, 

žiada o pridelenie dvojizbového bytu z dôvodu, že nemá kde bývať a plánuje si založiť 

rodinu. 

Bytová rada odporúča primátorke mesta súhlasiť s pridelením bytu a súhlasí 

s prihlásením osôb na trvalý pobyt. 

(hlasovanie: za – 6,  zdržal sa - 0, proti - 0) 

 

6. Viktória Baboľová, narodená 3.2.1997, trvale bytom Ciglianska cesta 6A/204, 

Prievidza, žiada o pridelenie dvojizbového bytu z dôvodu, že čaká dieťa a potrebuje  

súkromie . 

Bytová rada neodporúča primátorke mesta súhlasiť s pridelením bytu kvôli 

opakovanému porušovaniu domového poriadku. Žiadateľka  znečisťuje spoločné 

priestory, v spoločných priestoroch užíva omamné látky počas bývania u matky v byte na 

Ciglianskej ceste 6A/204. Napriek opakovaným upozorneniam SMMP býva u matky 

v byte bez súhlasu SMMP . 

(hlasovanie: za – 0,  zdržal sa - 0, proti - 6) 

 

7. Anton Sádecký, narodený 7.12.1963, trvale bytom S. Chalupku 338/15, Prievidza, žiada 

o pridelenie jednoizbového bytu. 

Bytová rada odporúča primátorke mesta súhlasiť s pridelením bytu a súhlasí 

s prihlásením osôb na trvalý pobyt. 

(hlasovanie: za – 6,  zdržal sa - 0, proti - 0) 

 

K bodu G) Rôzne 
Konateľ SMMP, s.r.o., JUDr. Ján Martiček oboznámil členov BR s materiálom, ktorý bol 

predložený na finančnej komisii - Návrh spol. SMMP, s.r.o., na zmenu výšky nájomného za 

užívanie nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prievidza na Ciglianskej ceste 6, 6A. Tento 

materiál odporučila bytová rada predložiť opätovne do príslušnej komisie MsZ v  pôvodnom znení. 

 

 

V Prievidzi 12.2.2021 

Za bytovú radu: 

        

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

                  Július Urík 

predseda bytovej rady 

 

 

 

Súhlasím s odporučeniami bytovej rady: 

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

                     JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                                              primátorka mesta 


