
Zoznam pridelených obecných nájomných bytov od 01. 01. 2011 do 30.09.2020

1. Kristína Hanáková - Bojnická č. 19/33
nájomná zmluva na dobu určitú od 01.04.2012 do 01.02.2019

2. Mária Olšová - Bojnická č. 25/43
(schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 16.04.2013) nájomná
zmluva na dobu určitú od 01.06.2013 do 01.06.2016

3. Viktória Rabajová - Bojnická č. 25/47
(schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 16.04.2013) nájomná
zmluva na dobu určitú od 01.06.2013 do 01.06.2018

4. Monika Majerová - Bojnická č. 19/1
(schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 14.04.2015) nájomná
zmluva na dobu určitú od 01.05.2015 do 28.02.2021

5. Alena Begányiová - Bojnická č. 19/15
(schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 14.04.2015) nájomná
zmluva na dobu určitú od 01.09.2015 do 31.07.2018

6. PaeDr. Adriana Dudášová - Bojnická č. 21/35
(schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 14.06.2016)
nájomná zmluva na dobu určitú od 01.07.2016 do skončenia pracovného pomeru

7. Mgr. Magdaléna Grandtnerová - Bojnická č. 21/14 (schválené na zasadnutí
Miestneho zastupiteľstva dňa 08.11.2016) nájomná zmluva na dobu určitú
od 01.01.2017 do 31.10.2017

8. Renáta Sečkárová - Bojnická č. 21/16
(schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 08.11.2016) nájomná
zmluva na dobu určitú od 01.02.2017 do 01.02.2020

9. Bc. Klára Dynisová - Bojnická č. 19/17
(schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 08.11.2016)
nájomná zmluva na dobu určitú od 01.01.2017 do skončenia pracovného pomeru

10. Helena Slézová - Bojnická č. 23/33
(schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 08.11.2016) nájomná
zmluva na dobu určitú od 01.01.2017 do skončenia pracovného pomeru

11. Ján Slepčík - Bojnická č. 21/37
(schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 08.11.2016) nájomná
zmluva na dobu určitú od 01.01.2017 do 01.01.2020

12. Rastislav Hajnala - Cádrova č. 23/1
(schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 08.11.2016) nájomná
zmluva na dobu určitú od 01.01.2017 do skončenia pracovného pomeru



13. Mgr. Lucia Juhászová a Mgr. Antónia Chovancová - Sibírska 39/1
(schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 08.11.2016)
nájomná zmluva na dobu určitú od 01.01.2017 do skončenia pracovného pomeru

14. Božena Farkašová - Bojnická č. 23/46
(schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 13.06.2017) nájomná
zmluva na dobu určitú od 01.07.2017 do 30.06.2020

15. Magdaléna Buznová - Bojnická č. 21/14
(schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 10.04.2018) nájomná
zmluva na dobu určitú od 01.05.2018 do 30.04.2021

16. Brandsteter Patrik - Bojnická č. 23/43
(schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 26.03.2019)
nájomná zmluva na dobu určitú od 01.06.2019 do skončenia pracovného pomeru

17. Drozdová Mária - Bojnická č. 25/19
(schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 26.03.2019) nájomná
zmluva na dobu určitú od 01.06.2019 do skončenia pracovného pomeru

18. Ľubomír Kolár - Bojnická č. 25/25
(schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 07.05.2019)
nájomná zmluva na dobu určitú od 01.06.2019 do skončenia pracovného pomeru

19.      Magdaléna Potočná - Bojnická č. 25/30
           (schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 10.12.2019)
           nájomná zmluva na dobu určitú, s účinnosťou od 17.12.2019  do 17.12.2022)

20.      Ľudovít Koller - Bojnická č. 25/31
           (schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 04.02.2020)
           nájomná zmluva na dobu určitú od 26.03.2020 do skončenia pracovného pomeru

21.      Ľubomír Kolár – Riazanská č. 81/21
           (schválené na zasadaní miestneho zastupiteľstva dňa 05.03.2020)
           nájomná zmluva na dobu určitú do 19.07.2022

22.      Jarmila Kovárová – Bojnická č.25/21
           (schválené na zasadaní miestneho zastupiteľstva dňa 19.05.2020)
           nájomná zmluva na dobu určitú od 01.07.2020 do skončenia pracovného pomeru

23.     Oľga Farkašová – Račianska 91/26
          (schválené na zasadaní miestneho zastupiteľstva dňa 19.05.2020)
          nájomná zmluva na dobu určitú od 04.07.2020 do skončenia pracovného
          pomeru


