Ponuka nových nájomných bytov v bytovom dome
– Ulica Juraja Fándlyho 3, Lučenec
Nové nájomné byty budú odpoveďou na moderné potreby vášho bývania. Pohodlné bývanie
v blízkosti atraktívneho mestského života.
•

•
•
•
•
•
•

Jedná sa o využitie existujúceho 7. poschodového (VIII.NP) železobetónového
skeletu,( prestavba internátu na bytový dom) 37 nájomných bytov :
- 7 ks jednoizbových bytov s rozlohou od 32,08 m² do 32,61 m² s balkónom,
- 22 ks dvojizbových bytov s rozlohou od 48,41 m² do 48,68 m² s loggiou a s
balkónom alebo bez loggie a balkóna,
- 8 ks trojizbových bytov s rozlohou od 71,63 m² do 76,26 m² s 2 balkónmi alebo bez
loggie a balkóna.
V bytovom dome sa bude nachádzať vlastný výťah.
Na prízemí sa budú nachádzať dva byty a miestnosť pre kočíky a bicykle,
príslušenstvo prislúchajúce k bytovému domu ( inštalačné šachty, schodisko, chodby,
kotolňa a pivnice prislúchajúce k jednotlivým bytom.
Bytový dom s vlastným parkovacím státím v počte 43 voľných plôch a dve miesta pre
imobilné osoby.
Chodníky, komunikácie a parkoviská sú oddelené zelenými pásmi.
Okolo objektu je navrhovaná obslužná komunikácia umožňujúca prístup
k parkoviskám a ku všetkým vchodom do objektu.
Dostupná občianska vybavenosť – obchody, škôlka, škola, poliklinika, reštaurácie,
pošta, MHD, športové areály, mestské kúpalisko, priehrada, v blízkosti aj obchodné
domy.

V prípade záujmu o nájomný byt žiadame záujemcov o zaslanie návratky s vyplnenými
kontaktnými údajmi a doloženými prílohami.
na adresu: Mesto Lučenec, oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu,
Bc. Lalíková
Ulica novohradská 1,
984 01 Lučenec
Návratka je k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke mesta www.lucenec.sk. Bližšie
informácie o ponuke nájomných bytov dostanete u Bc. Lalíkovej, tel. číslo 047/4307226. Na
technické požiadavky zodpovie : pani Siláčiová ( miroslava.silaciova@lucenec.sk) a Bc.
Norman Salaj ( norman.salaj@lucenec.sk ) na tel. č. 047/ 4333725 alebo osobne na prízemí
č. 148 (č.143 a 141).

Mesto Lučenec
Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Návratka
k ponuke nových nájomných bytov
- Bytový dom na Ulici Juraja Fándlyho 3

Meno, priezvisko, titul žiadateľa: .................................................. nar. ................. / počet dospelých
osôb................, počet detí.................... v rodine/.
Rodné priezvisko: ............................................................
Trvalé bydlisko (podľa OP): ........................................................................................................
Kontakt (telefón, mobil): .............................................................................................................

Svojim podpisom potvrdzujem, že mám :
záujem o nájomný byt:

záujem o nájomný byt o rozlohe:

1 izbový byt

do 32,61 m2

2 izbový byt

do 48,68 m2

3 izbový byt

do 76,26 m2

Podpisom žiadateľ potvrdzuje, že všetky údaje v návratke uviedol pravdivo a zároveň poskytuje Mestu
Lučenec podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas
so spracovaním osobných údajov, ktoré uviedol v návratke k ponuke nových mestských nájomných
bytov.

V ................................................ dňa: ...........................

......................................
podpis žiadateľa

