
ZÁPISNICA  
Z VÝBERU NÁJOMCOV NA OBSADENIE BYTOV  

V BYTOVOM DOME VYBUDOVANOM Z PROSTRIEDKOV ŠFRB 
 
 
 
 
1. Prenajímateľ: 
 
Obec Smolinské, Smolinské č. 334, 908 42 Smolinské, IČO: 00 309 991     
 
 
 

2. Výberová komisia: 
 
Vladimír Smolinský, starosta obce 
Bc. Dominika Balgová, poslankyňa obecného zastupiteľstva 
Mgr. Marian Barta, poslanec obecného zastupiteľstva 
Ján Čelústka , poslanec obecného zastupiteľstva 
Monika Kotvanová, poslankyňa obecného zastupiteľstva 
 
 
 
3. Predmet nájmu: 
 
Byty v bytovom dome, vybudovanom z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania: 
1x dvojizbový byt 
  
 
 
4. Miesto a čas hodnotenia splnenia podmienok a výberu nájomcov: 
 
- Obecný úrad Smolinské, dňa 22.11.2022 o 19:00 hod.  
 
 
 
5. Doručené žiadosti o pridelenie nájomného bytu (zoradené podľa času doručenia žiadosti): 
 
- 19.10.2022, evid. č. 1259/2022 – Ing. Róbert  Ondráš, Petrova Ves  
- 09.10.2022, evid. č.1304/2022 – Beata Lanžová, Smolinské   
- 16.11.2022, evid. č.1314/2022 – Dávid Daniel,  Gbely 
- 16.11.2022, evid. č. 1315/2022 – Nora Srncová, Holíč  
- 21.11.2022. evid. č. 1323/2022 – Bc. Mgr. Jana Kuníková, Čáry 
 
 
6. Splnenie formálnych náležitostí pre uzavretie nájomnej zmluvy: 
 
Komisia posúdila doručené žiadosti z hľadiska podmienok ustanovených v § 22 ods. 3 zákona č. 
443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a vo 
všeobecne záväznom nariadení obce . 
Zákonom stanovené podmienky splnili nasledovní žiadatelia: 



- Ing. Róbert  Ondráš, Petrova Ves  
- Beata Lanžová, Smolinské  
- Dávid Daniel, Gbely 
- Nora Srncová, Holíč  
- Bc. Mgr. Jana Kuníková, Čáry 
 
 
 
7. Pridelenie nájomného bytu: 
 
Komisia po posúdení sociálnej situácie žiadateľov, po zohľadnení požiadaviek žiadateľov na veľkosť bytu 
a po posúdení ďalších skutočností (vlastníctvo nehnuteľností určených na bývanie, predaj takýchto 
nehnuteľností) rozhodla o pridelení bytu nasledovne: 
 
Dvojizbový byt: 
evid. č.1304/2022 – Beata Lanžová, Smolinské  
žiadateľka žije v spoločnej domácnosti s tromi maloletými deťmi u rodičov, nie sú vlastníkmi žiadnych 
nehnuteľností, určených na bývanie 
 
Dôvody, pre ktoré nebolo vyhovené ostatným žiadateľom: 
- evid. č. 1259/2022 – Ing. Róbert  Ondráš, Petrova Ves, voľný byt bol prednostne pridelený žiadateľke 
s maloletými deťmi 
- evid. č.1314/2022 – Dávid Daniel, , Gbely, voľný byt bol prednostne pridelený žiadateľke s maloletými 
deťmi 
- evid. č. 1315/2022 – Nora Srncová,  Holíč , voľný byt bol prednostne pridelený žiadateľke s maloletými 
deťmi 
- evid. č. 1323/2022 – Bc. Mgr. Jana Kuníková, Čáry, voľný byt bol prednostne pridelený žiadateľke 
s maloletými deťmi 
 
 
Na Smolinskom, dňa 22.11.2022 
 
 
 
..........................................        ................................................       .......................................... 
      Vladimír Smolinský                      Bc. Dominika Balgová                        Mgr. Marian Barta  
            
 
 
 
 
..........................................        ................................................        
           Ján Čelústka                                          Monika Kotvanová 


