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Dôvod predloženia 

 

Žiadosť p. Plicovej – Kaderníctvo Melánia 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie a schvaľuje odpustenie nájmu na 1 rok (od januára 

2020) pre nájomcu: Žaneta Plicová, prevádzka: Kaderníctvo Melánia v Dome služieb, IČO: 

46841512, bytom: Nám. SNP 46/46, Lehota pod Vtáčnikom. 

___________________________________________________________________________ 

 

Dôvodová správa: 

 

Žiadosť: „Vzhľadom na to, že došlo k zdevastovaniu môjho priestoru po prerábaní budovy 

a nedošlo k náprave a úprave môjho priestoru, a hlavne došlo k nedostatkom, ktoré stále 

pretrvávajú: ako zápach a pri spustení klímy nepríjemný hluk!“ 

 

Žaneta Plicová má v prenájme nebytové priestory v Dome služieb Nováky, kde prevádzkuje 

kaderníctvo. Priestor má rozlohu 76,78 m2, mesačný nájom je 116,00 € (v cene je zahrnuté 

nájomné za nebytové priestory bez vnútorného príslušenstva, z uvedenej sumy mesto hradí 

elektrickú energiu, plyn a vodu). Uvedené nájomné platila nájomníčka za obdobie júl až 

december 2019. 

 

Od januára 2020 je zazmluvnené nájomné vo výške 216,00 € mesačne. 

 

 

___________________________________________________________________________ 



Na základe odporúčania ekonomickej komisie a mestskej rady: 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie a schvaľuje zníženie nájmu na 1 rok (od januára 

2020) na výšku 186,00 € mesačne pre nájomcu: Žaneta Plicová, prevádzka: Kaderníctvo 

Melánia v Dome služieb, IČO: 46841512, bytom: Nám. SNP 46/46, Lehota pod Vtáčnikom. 

___________________________________________________________________________ 

 

Dôvodová správa: 

 

Na základe informácie  z odd. vnútornej správy, že zazmluvnené nájomné vo výške 216,00 € je 

vypočítané z výšky predchádzajúceho nájmu (50,00 €) a platieb za energie (voda, teplo, 

elektrika – 166,00 €), ekonomická komisia doporučila znížiť celkové nájomné o 30,00 € 

mesačne, a to na výšku 186,00 € mesačne. Taktiež ekonomická komisia doporučila do dodatku 

NZ doplniť, že v prípade odstránenia závad sa nájomné vráti na pôvodnú výšku, a to 216,00 € 

mesačne. 

Na uvedenom znížení sa zhodla aj Mestská rada na rokovaní dňa 10. 02. 2020. 

 


