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Návrh

uznesenia

UZNESENIE č. ../ 2017
zo dňa 24.07.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tomášove po prerokovaní materiálu

A. Berie na vedomie
Informáciu starostu obce o nájomných bytoch a o žiadateľoch
B. Schvaľuje
1. Pridelenie dočasného ubytovania v ubytovni v telocvični pri ZŠ pre Karola
Kajtára, učiteľa ZŠ s VJM – Alapiskola
2. Pridelenie nájomného bytu č. 6 manželom Nagy Attila a Katarína za podmienok
podpísania pracovných zmlúv so ZŠ a ZŠ s VJM – Alapiskola

Dôvodová správa
Na základe kontroly platnosti nájomných zmlúv a žiadateľov o obecné nájomné byty
obec nepredkladá žiadnu nájomnú zmluvu na schválenie. Ďalšie žiadosti budú
predložené na zasadnutí OZ v septembri.
Byt č. 6 v 9BJ vyčlenený pre pedagógov a zamestnancov obce bol pridelený
k 1.7.2017 učiteľovi, p. Kajtárovi. Na základe nových žiadostí na obsadenie voľných
pedagogických miest riaditeľka ZŠ a riaditeľka ZŠ s VJM – Alapiskola požiadali
starostu obce, aby do 10. augusta neobsadil dvojizbový byt č. 6 v 9BJ.
Svoju žiadosť odôvodnili tým, že evidujú žiadosť manželského páru Nagy Attila
a Katarína, ktorí za podmienok pridelenia nájomného bytu majú záujem
o pedagogické miesta v ZŠ. Vzhľadom k tomu, že manželia t.č. čerpajú dovolenku,
záväzné stanovisko budú vedieť poskytnúť po osobnej návšteve ZŠ a predmetného
nájomného bytu. Riaditeľky sa dohodli s manželmi, že záväzné stanovisko podajú do
10. augusta.
P. Kajtár, ktorému bol predmetný byt pridelený súhlasil s tým, že počká, kým sa
uvoľní menší byt, ktorý by mu postačoval. Do tej doby sa uspokojí s bývaním na
ubytovni v telocvični pri ZŠ. Po zvážení všetkých okolností starosta obce žiada OZ,
aby vzalo do úvahy žiadosti riaditeliek ZŠ a dohodu medzi p. Kajtárom a obcou.
Starosta odporúča OZ v prípade podpísania pracovných zmlúv p. Attilu Nagya so ZŠ
s VJM na plný úväzok a p. Kataríny Nagy so ZŠ, aby schválila pridelenie nájomného
bytu č. 6 manželom Nagyovým na 3 roky s podmienkou možného predĺženia počas
trvania ich pracovného pomeru.

