KP REALSTAV, s.r.o.
Vajanského 80
984 01 LUČENEC
IČO 36432032
___________________________________________________________________________

BOGDÁNOVÁ Alena
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Váš list číslo/zo dňa
žiadosť o byt/26.1.2018

Naše číslo
D1/2018/00196

Vybavuje/linka
Ing. Varga/kl. 124

Fiľakovo
18.04.2018

Vec :
Oznámenie o pridelení bytu
KP REALSTAV, s.r.o. ako zhotoviteľ a vlastník stavby bytového domu – 12 b.j. vo
Fiľakove na ul. Mládežníckej 768/1 (bývalý hotel Sputník) Vám pridelil v predmetnom dome :
3 izbový byt č. 1 o podlahovej ploche 59,94 m2 na 1. NP (prízemie).
Do užívania tohto bytu môžete vstúpiť len po podpísaní nájomnej zmluvy s povereným
správcom bytového domu Filbyt s.r.o., 1. mája 11, Fiľakovo a dohody na zaplatenie finančnej
zábezpeky vo výške trojmesačného nájomného. O čase podpísania uvedených dokumentov
budete zo strany správcu domu osobne informovaná. Po podpísaní nájomnej zmluvy majú
všetci členovia Vašej rodiny povinnosť nahlásiť sa na trvalý pobyt na adresu prideleného bytu.
Predpokladaným termínom odovzdania jednotlivých bytov je začiatok mája 2018.

Ing. Martin Podhora
konateľ spoločnosti

KP REALSTAV, s.r.o.
Vajanského 80
984 01 LUČENEC
IČO 36432032
___________________________________________________________________________
Ruszó Emil
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Váš list číslo/zo dňa
žiadosť o byt/23.1.2018

Naše číslo
D1/2018/00196

Vybavuje/linka
Ing. Varga/kl. 124

Fiľakovo
18.04.2018

Vec :
Oznámenie o pridelení bytu
KP REALSTAV, s.r.o. ako zhotoviteľ a vlastník stavby bytového domu – 12 b.j. vo
Fiľakove na ul. Mládežníckej 768/1 (bývalý hotel Sputník) Vám pridelil v predmetnom dome :
2 izbový byt č. 2 o podlahovej ploche 41,65 m2 na 1. NP (prízemie).
Do užívania tohto bytu môžete vstúpiť len po podpísaní nájomnej zmluvy s povereným
správcom bytového domu Filbyt s.r.o., 1. mája 11, Fiľakovo a dohody na zaplatenie finančnej
zábezpeky vo výške trojmesačného nájomného. O čase podpísania uvedených dokumentov
budete zo strany správcu domu osobne informovaná. Po podpísaní nájomnej zmluvy majú
všetci členovia Vašej rodiny povinnosť nahlásiť sa na trvalý pobyt na adresu prideleného bytu.
Predpokladaným termínom odovzdania jednotlivých bytov je začiatok mája 2018.

Ing. Martin Podhora
konateľ spoločnosti

KP REALSTAV, s.r.o.
Vajanského 80
984 01 LUČENEC
IČO 36432032
___________________________________________________________________________
BUDAYOVÁ Zlata
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx

Váš list číslo/zo dňa
žiadosť o byt/14.2.2018

Naše číslo
D1/2018/00196

Vybavuje/linka
Ing. Varga/kl. 124

Fiľakovo
18.04.2018

Vec :
Oznámenie o pridelení bytu
KP REALSTAV, s.r.o. ako zhotoviteľ a vlastník stavby bytového domu – 12 b.j. vo
Fiľakove na ul. Mládežníckej 768/1 (bývalý hotel Sputník) Vám pridelil v predmetnom dome :
1 izbový byt č. 3 o podlahovej ploche 22,91 m2 na 1. NP (prízemie).
Do užívania tohto bytu môžete vstúpiť len po podpísaní nájomnej zmluvy s povereným
správcom bytového domu Filbyt s.r.o., 1. mája 11, Fiľakovo a dohody na zaplatenie finančnej
zábezpeky vo výške trojmesačného nájomného. O čase podpísania uvedených dokumentov
budete zo strany správcu domu osobne informovaná. Po podpísaní nájomnej zmluvy majú
všetci členovia Vašej rodiny povinnosť nahlásiť sa na trvalý pobyt na adresu prideleného bytu.
Predpokladaným termínom odovzdania jednotlivých bytov je začiatok mája 2018.

Ing. Martin Podhora
konateľ spoločnosti

KP REALSTAV, s.r.o.
Vajanského 80
984 01 LUČENEC
IČO 36432032
___________________________________________________________________________

ČERŇANSKÁ Helena
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx

Váš list číslo/zo dňa
žiadosť o byt/8.1.2018

Naše číslo
D1/2018/00196

Vybavuje/linka
Ing. Varga/kl. 124

Fiľakovo
18.04.2018

Vec :
Oznámenie o pridelení bytu
KP REALSTAV, s.r.o. ako zhotoviteľ a vlastník stavby bytového domu – 12 b.j. vo
Fiľakove na ul. Mládežníckej 768/1 (bývalý hotel Sputník) Vám pridelil v predmetnom dome :
2 izbový byt č. 4 o podlahovej ploche 52,68 m2 na 1. NP (prízemie).
Do užívania tohto bytu môžete vstúpiť len po podpísaní nájomnej zmluvy s povereným
správcom bytového domu Filbyt s.r.o., 1. mája 11, Fiľakovo a dohody na zaplatenie finančnej
zábezpeky vo výške trojmesačného nájomného. O čase podpísania uvedených dokumentov
budete zo strany správcu domu osobne informovaná. Po podpísaní nájomnej zmluvy majú
všetci členovia Vašej rodiny povinnosť nahlásiť sa na trvalý pobyt na adresu prideleného bytu.
Predpokladaným termínom odovzdania jednotlivých bytov je začiatok mája 2018.

Ing. Martin Podhora
konateľ spoločnosti

KP REALSTAV, s.r.o.
Vajanského 80
984 01 LUČENEC
IČO 36432032
___________________________________________________________________________

SZABÓ Štefan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx

Váš list číslo/zo dňa
žiadosť o byt/22.1.2018

Naše číslo
D1/2018/00196

Vybavuje/linka
Ing. Varga/kl. 124

Fiľakovo
18.04.2018

Vec :
Oznámenie o pridelení bytu
KP REALSTAV, s.r.o. ako zhotoviteľ a vlastník stavby bytového domu – 12 b.j. vo
Fiľakove na ul. Mládežníckej 768/1 (bývalý hotel Sputník) Vám pridelil v predmetnom dome :
3 izbový byt č. 5 o podlahovej ploche 69,22 m2 na 1. NP (prízemie).
Do užívania tohto bytu môžete vstúpiť len po podpísaní nájomnej zmluvy s povereným
správcom bytového domu Filbyt s.r.o., 1. mája 11, Fiľakovo a dohody na zaplatenie finančnej
zábezpeky vo výške trojmesačného nájomného. O čase podpísania uvedených dokumentov
budete zo strany správcu domu osobne informovaný. Po podpísaní nájomnej zmluvy majú
všetci členovia Vašej rodiny povinnosť nahlásiť sa na trvalý pobyt na adresu prideleného bytu.
Predpokladaným termínom odovzdania jednotlivých bytov je začiatok mája 2018.

Ing. Martin Podhora
konateľ spoločnosti

KP REALSTAV, s.r.o.
Vajanského 80
984 01 LUČENEC
IČO 36432032
___________________________________________________________________________

SZABÓ Erik
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx

Váš list číslo/zo dňa
žiadosť o byt/26.1.2018

Naše číslo
D1/2018/00196

Vybavuje/linka
Ing. Varga/kl. 124

Fiľakovo
18.04.2018

Vec :
Oznámenie o pridelení bytu
KP REALSTAV, s.r.o. ako zhotoviteľ a vlastník stavby bytového domu – 12 b.j. vo
Fiľakove na ul. Mládežníckej 768/1 (bývalý hotel Sputník) Vám pridelil v predmetnom dome :
1 izbový byt č. 6 o podlahovej ploche 39,09 m2 na 1. NP (prízemie).
Do užívania tohto bytu môžete vstúpiť len po podpísaní nájomnej zmluvy s povereným
správcom bytového domu Filbyt s.r.o., 1. mája 11, Fiľakovo a dohody na zaplatenie finančnej
zábezpeky vo výške trojmesačného nájomného. O čase podpísania uvedených dokumentov
budete zo strany správcu domu osobne informovaný. Po podpísaní nájomnej zmluvy máte
povinnosť nahlásiť sa na trvalý pobyt na adresu prideleného bytu.
Predpokladaným termínom odovzdania jednotlivých bytov je začiatok mája 2018.

Ing. Martin Podhora
konateľ spoločnosti

KP REALSTAV, s.r.o.
Vajanského 80
984 01 LUČENEC
IČO 36432032
___________________________________________________________________________

FARKAS Andrej
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Váš list číslo/zo dňa
žiadosť o byt/6.1.2018

Naše číslo
D1/2018/00196

Vybavuje/linka
Ing. Varga/kl. 124

Fiľakovo
18.04.2018

Vec :
Oznámenie o pridelení bytu
KP REALSTAV, s.r.o. ako zhotoviteľ a vlastník stavby bytového domu – 12 b.j. vo
Fiľakove na ul. Mládežníckej 768/1 (bývalý hotel Sputník) Vám pridelil v predmetnom dome :
3 izbový byt č. 7 o podlahovej ploche 64,81 m2 na 2. NP (1. poschodie).
Do užívania tohto bytu môžete vstúpiť len po podpísaní nájomnej zmluvy s povereným
správcom bytového domu Filbyt s.r.o., 1. mája 11, Fiľakovo a dohody na zaplatenie finančnej
zábezpeky vo výške trojmesačného nájomného. O čase podpísania uvedených dokumentov
budete zo strany správcu domu osobne informovaný. Po podpísaní nájomnej zmluvy máte
povinnosť nahlásiť sa na trvalý pobyt na adresu prideleného bytu.
Predpokladaným termínom odovzdania jednotlivých bytov je začiatok mája 2018.

Ing. Martin Podhora
konateľ spoločnosti

KP REALSTAV, s.r.o.
Vajanského 80
984 01 LUČENEC
IČO 36432032
___________________________________________________________________________

BOTOŠOVÁ Zuzana
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Váš list číslo/zo dňa
žiadosť o byt/2.2.2018

Naše číslo
D1/2018/00196

Vybavuje/linka
Ing. Varga/kl. 124

Fiľakovo
18.04.2018

Vec :
Oznámenie o pridelení bytu
KP REALSTAV, s.r.o. ako zhotoviteľ a vlastník stavby bytového domu – 12 b.j. vo
Fiľakove na ul. Mládežníckej 768/1 (bývalý hotel Sputník) Vám pridelil v predmetnom dome :
2 izbový byt č. 8 o podlahovej ploche 48,82 m2 na 2. NP (1. poschodie).
Do užívania tohto bytu môžete vstúpiť len po podpísaní nájomnej zmluvy s povereným
správcom bytového domu Filbyt s.r.o., 1. mája 11, Fiľakovo a dohody na zaplatenie finančnej
zábezpeky vo výške trojmesačného nájomného. O čase podpísania uvedených dokumentov
budete zo strany správcu domu osobne informovaná. Po podpísaní nájomnej zmluvy majú
všetci členovia Vašej rodiny povinnosť nahlásiť sa na trvalý pobyt na adresu prideleného bytu.
Predpokladaným termínom odovzdania jednotlivých bytov je začiatok mája 2018.

Ing. Martin Podhora
konateľ spoločnosti

KP REALSTAV, s.r.o.
Vajanského 80
984 01 LUČENEC
IČO 36432032
___________________________________________________________________________

HUSÁK Peter
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Váš list číslo/zo dňa
žiadosť o byt/2.1.2018

Naše číslo
D1/2018/00196

Vybavuje/linka
Ing. Varga/kl. 124

Fiľakovo
18.04.2018

Vec :
Oznámenie o pridelení bytu
KP REALSTAV, s.r.o. ako zhotoviteľ a vlastník stavby bytového domu – 12 b.j. vo
Fiľakove na ul. Mládežníckej 768/1 (bývalý hotel Sputník) Vám pridelil v predmetnom dome :
1 izbový byt č. 9 o podlahovej ploche 24,06 m2 na 2. NP (1. poschodie).
Do užívania tohto bytu môžete vstúpiť len po podpísaní nájomnej zmluvy s povereným
správcom bytového domu Filbyt s.r.o., 1. mája 11, Fiľakovo a dohody na zaplatenie finančnej
zábezpeky vo výške trojmesačného nájomného. O čase podpísania uvedených dokumentov
budete zo strany správcu domu osobne informovaný. Po podpísaní nájomnej zmluvy máte
povinnosť nahlásiť sa na trvalý pobyt na adresu prideleného bytu.
Predpokladaným termínom odovzdania jednotlivých bytov je začiatok mája 2018.

Ing. Martin Podhora
konateľ spoločnosti

KP REALSTAV, s.r.o.
Vajanského 80
984 01 LUČENEC
IČO 36432032
___________________________________________________________________________

Ing. SÓOS Štefan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Váš list číslo/zo dňa
žiadosť o byt/24.1.2018

Naše číslo
D1/2018/00196

Vybavuje/linka
Ing. Varga/kl. 124

Fiľakovo
18.04.2018

Vec :
Oznámenie o pridelení bytu
KP REALSTAV, s.r.o. ako zhotoviteľ a vlastník stavby bytového domu – 12 b.j. vo
Fiľakove na ul. Mládežníckej 768/1 (bývalý hotel Sputník) Vám pridelil v predmetnom dome :
2 izbový byt č. 10 o podlahovej ploche 53,87 m2 na 2. NP (1. poschodie).
Do užívania tohto bytu môžete vstúpiť len po podpísaní nájomnej zmluvy s povereným
správcom bytového domu Filbyt s.r.o., 1. mája 11, Fiľakovo a dohody na zaplatenie finančnej
zábezpeky vo výške trojmesačného nájomného. O čase podpísania uvedených dokumentov
budete zo strany správcu domu osobne informovaný. Po podpísaní nájomnej zmluvy máte
povinnosť nahlásiť sa na trvalý pobyt na adresu prideleného bytu.
Predpokladaným termínom odovzdania jednotlivých bytov je začiatok mája 2018.

Ing. Martin Podhora
konateľ spoločnosti

KP REALSTAV, s.r.o.
Vajanského 80
984 01 LUČENEC
IČO 36432032
___________________________________________________________________________

TANKINOVÁ Katarína
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Váš list číslo/zo dňa
žiadosť o byt/8.12.2017

Naše číslo
D1/2018/00196

Vybavuje/linka
Ing. Varga/kl. 124

Fiľakovo
18.04.2018

Vec :
Oznámenie o pridelení bytu
KP REALSTAV, s.r.o. ako zhotoviteľ a vlastník stavby bytového domu – 12 b.j. vo
Fiľakove na ul. Mládežníckej 768/1 (bývalý hotel Sputník) Vám pridelil v predmetnom dome :
3 izbový byt č. 11 o podlahovej ploche 69,23 m2 na 2. NP (1. poschodie).
Do užívania tohto bytu môžete vstúpiť len po podpísaní nájomnej zmluvy s povereným
správcom bytového domu Filbyt s.r.o., 1. mája 11, Fiľakovo a dohody na zaplatenie finančnej
zábezpeky vo výške trojmesačného nájomného. O čase podpísania uvedených dokumentov
budete zo strany správcu domu osobne informovaná. Po podpísaní nájomnej zmluvy majú
všetci členovia Vašej rodiny povinnosť nahlásiť sa na trvalý pobyt na adresu prideleného bytu.
Predpokladaným termínom odovzdania jednotlivých bytov je začiatok mája 2018.

Ing. Martin Podhora
konateľ spoločnosti

KP REALSTAV, s.r.o.
Vajanského 80
984 01 LUČENEC
IČO 36432032
___________________________________________________________________________

RUDINSZKY Štefan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Váš list číslo/zo dňa
žiadosť o byt/12.2.2018

Naše číslo
D1/2018/00196

Vybavuje/linka
Ing. Varga/kl. 124

Fiľakovo
18.04.2018

Vec :
Oznámenie o pridelení bytu
KP REALSTAV, s.r.o. ako zhotoviteľ a vlastník stavby bytového domu – 12 b.j. vo
Fiľakove na ul. Mládežníckej 768/1 (bývalý hotel Sputník) Vám pridelil v predmetnom dome :
3 izbový byt č. 12 o podlahovej ploche 79,31 m2 na 2. NP (1. poschodie).
Do užívania tohto bytu môžete vstúpiť len po podpísaní nájomnej zmluvy s povereným
správcom bytového domu Filbyt s.r.o., 1. mája 11, Fiľakovo a dohody na zaplatenie finančnej
zábezpeky vo výške trojmesačného nájomného. O čase podpísania uvedených dokumentov
budete zo strany správcu domu osobne informovaný. Po podpísaní nájomnej zmluvy majú
všetci členovia Vašej rodiny povinnosť nahlásiť sa na trvalý pobyt na adresu prideleného bytu.
Predpokladaným termínom odovzdania jednotlivých bytov je začiatok mája 2018.

Ing. Martin Podhora
konateľ spoločnosti

KP REALSTAV, s.r.o.
Vajanského 80
984 01 LUČENEC
IČO 36432032
___________________________________________________________________________

BOTOŠ Gabriel
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

Váš list číslo/zo dňa
žiadosť o byt/27.12.2017

Naše číslo
D1/2018/00196

Vybavuje/linka
Ing. Varga/kl. 124

Fiľakovo
18.04.2018

Vec :
Oznámenie o pridelení bytu
KP REALSTAV, s.r.o. ako zhotoviteľ a vlastník stavby bytového domu – 12 b.j. vo
Fiľakove na ul. Mládežníckej 768/1 (bývalý hotel Sputník) Vám pridelil v predmetnom dome :
3 izbový byt č. 13 o podlahovej ploche 64,59 m2 na 3. NP (2. poschodie).
Do užívania tohto bytu môžete vstúpiť len po podpísaní nájomnej zmluvy s povereným
správcom bytového domu Filbyt s.r.o., 1. mája 11, Fiľakovo a dohody na zaplatenie finančnej
zábezpeky vo výške trojmesačného nájomného. O čase podpísania uvedených dokumentov
budete zo strany správcu domu osobne informovaný. Po podpísaní nájomnej zmluvy majú
všetci členovia Vašej rodiny povinnosť nahlásiť sa na trvalý pobyt na adresu prideleného bytu.
Predpokladaným termínom odovzdania jednotlivých bytov je začiatok mája 2018.

Ing. Martin Podhora
konateľ spoločnosti

KP REALSTAV, s.r.o.
Vajanského 80
984 01 LUČENEC
IČO 36432032
___________________________________________________________________________

SZÉPLAKIOVÁ Monika
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

Váš list číslo/zo dňa
žiadosť o byt/6.2.2018

Naše číslo
D1/2018/00196

Vybavuje/linka
Ing. Varga/kl. 124

Fiľakovo
18.04.2018

Vec :
Oznámenie o pridelení bytu
KP REALSTAV, s.r.o. ako zhotoviteľ a vlastník stavby bytového domu – 12 b.j. vo
Fiľakove na ul. Mládežníckej 768/1 (bývalý hotel Sputník) Vám pridelil v predmetnom dome :
2 izbový byt č. 14 o podlahovej ploche 49,49 m2 na 3. NP (2. poschodie).
Do užívania tohto bytu môžete vstúpiť len po podpísaní nájomnej zmluvy s povereným
správcom bytového domu Filbyt s.r.o., 1. mája 11, Fiľakovo a dohody na zaplatenie finančnej
zábezpeky vo výške trojmesačného nájomného. O čase podpísania uvedených dokumentov
budete zo strany správcu domu osobne informovaná. Po podpísaní nájomnej zmluvy máte
povinnosť nahlásiť sa na trvalý pobyt na adresu prideleného bytu.
Predpokladaným termínom odovzdania jednotlivých bytov je začiatok mája 2018.

Ing. Martin Podhora
konateľ spoločnosti

KP REALSTAV, s.r.o.
Vajanského 80
984 01 LUČENEC
IČO 36432032
___________________________________________________________________________

LAKATOŠOVÁ Priška
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Váš list číslo/zo dňa
žiadosť o byt/6.2.2018

Naše číslo
D1/2018/00196

Vybavuje/linka
Ing. Varga/kl. 124

Fiľakovo
18.04.2018

Vec :
Oznámenie o pridelení bytu
KP REALSTAV, s.r.o. ako zhotoviteľ a vlastník stavby bytového domu – 12 b.j. vo
Fiľakove na ul. Mládežníckej 768/1 (bývalý hotel Sputník) Vám pridelil v predmetnom dome :
1 izbový byt č. 15 o podlahovej ploche 24,21 m2 na 3. NP (2. poschodie).
Do užívania tohto bytu môžete vstúpiť len po podpísaní nájomnej zmluvy s povereným
správcom bytového domu Filbyt s.r.o., 1. mája 11, Fiľakovo a dohody na zaplatenie finančnej
zábezpeky vo výške trojmesačného nájomného. O čase podpísania uvedených dokumentov
budete zo strany správcu domu osobne informovaná. Po podpísaní nájomnej zmluvy máte
povinnosť nahlásiť sa na trvalý pobyt na adresu prideleného bytu.
Predpokladaným termínom odovzdania jednotlivých bytov je začiatok mája 2018.

Ing. Martin Podhora
konateľ spoločnosti

KP REALSTAV, s.r.o.
Vajanského 80
984 01 LUČENEC
IČO 36432032
___________________________________________________________________________

SAJKOVÁ Evelína
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Váš list číslo/zo dňa
žiadosť o byt/9.2.2018

Naše číslo
D1/2018/00196

Vybavuje/linka
Ing. Varga/kl. 124

Fiľakovo
18.04.2018

Vec :
Oznámenie o pridelení bytu
KP REALSTAV, s.r.o. ako zhotoviteľ a vlastník stavby bytového domu – 12 b.j. vo
Fiľakove na ul. Mládežníckej 768/1 (bývalý hotel Sputník) Vám pridelil v predmetnom dome :
2 izbový byt č. 16 o podlahovej ploche 57,93 m2 na 3. NP (2. poschodie).
Do užívania tohto bytu môžete vstúpiť len po podpísaní nájomnej zmluvy s povereným
správcom bytového domu Filbyt s.r.o., 1. mája 11, Fiľakovo a dohody na zaplatenie finančnej
zábezpeky vo výške trojmesačného nájomného. O čase podpísania uvedených dokumentov
budete zo strany správcu domu osobne informovaná. Po podpísaní nájomnej zmluvy máte
povinnosť nahlásiť sa na trvalý pobyt na adresu prideleného bytu.
Predpokladaným termínom odovzdania jednotlivých bytov je začiatok mája 2018.

Ing. Martin Podhora
konateľ spoločnosti

KP REALSTAV, s.r.o.
Vajanského 80
984 01 LUČENEC
IČO 36432032
___________________________________________________________________________

BALÁZS František
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Váš list číslo/zo dňa
žiadosť o byt/20.1.2018

Naše číslo
D1/2018/00196

Vybavuje/linka
Ing. Varga/kl. 124

Fiľakovo
18.04.2018

Vec :
Oznámenie o pridelení bytu
KP REALSTAV, s.r.o. ako zhotoviteľ a vlastník stavby bytového domu – 12 b.j. vo
Fiľakove na ul. Mládežníckej 768/1 (bývalý hotel Sputník) Vám pridelil v predmetnom dome :
3 izbový byt č. 17 o podlahovej ploche 74,50 m2 na 3. NP (2. poschodie).
Do užívania tohto bytu môžete vstúpiť len po podpísaní nájomnej zmluvy s povereným
správcom bytového domu Filbyt s.r.o., 1. mája 11, Fiľakovo a dohody na zaplatenie finančnej
zábezpeky vo výške trojmesačného nájomného. O čase podpísania uvedených dokumentov
budete zo strany správcu domu osobne informovaný. Po podpísaní nájomnej zmluvy majú
všetci členovia Vašej rodiny povinnosť nahlásiť sa na trvalý pobyt na adresu prideleného bytu.
Predpokladaným termínom odovzdania jednotlivých bytov je začiatok mája 2018.

Ing. Martin Podhora
konateľ spoločnosti

KP REALSTAV, s.r.o.
Vajanského 80
984 01 LUČENEC
IČO 36432032
___________________________________________________________________________

LÓRÁNT Ladislav
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

Váš list číslo/zo dňa
žiadosť o byt/7.2.2018

Naše číslo
D1/2018/00196

Vybavuje/linka
Ing. Varga/kl. 124

Fiľakovo
18.04.2018

Vec :
Oznámenie o pridelení bytu
KP REALSTAV, s.r.o. ako zhotoviteľ a vlastník stavby bytového domu – 12 b.j. vo
Fiľakove na ul. Mládežníckej 768/1 (bývalý hotel Sputník) Vám pridelil v predmetnom dome :
3 izbový byt č. 18 o podlahovej ploche 79,81 m2 na 3. NP (2. poschodie).
Do užívania tohto bytu môžete vstúpiť len po podpísaní nájomnej zmluvy s povereným
správcom bytového domu Filbyt s.r.o., 1. mája 11, Fiľakovo a dohody na zaplatenie finančnej
zábezpeky vo výške trojmesačného nájomného. O čase podpísania uvedených dokumentov
budete zo strany správcu domu osobne informovaný. Po podpísaní nájomnej zmluvy máte
povinnosť spolu s Vašou družkou nahlásiť sa na trvalý pobyt na adresu prideleného bytu.
Predpokladaným termínom odovzdania jednotlivých bytov je začiatok mája 2018.

Ing. Martin Podhora
konateľ spoločnosti

KP REALSTAV, s.r.o.
Vajanského 80
984 01 LUČENEC
IČO 36432032
___________________________________________________________________________

SMOLÁROVÁ Ľubomíra
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Váš list číslo/zo dňa
žiadosť o byt/14.2.2018

Naše číslo
D1/2018/00196

Vybavuje/linka
Ing. Varga/kl. 124

Fiľakovo
18.04.2018

Vec :
Oznámenie o pridelení bytu
KP REALSTAV, s.r.o. ako zhotoviteľ a vlastník stavby bytového domu – 12 b.j. vo
Fiľakove na ul. Mládežníckej 768/1 (bývalý hotel Sputník) Vám pridelil v predmetnom dome :
3 izbový byt č. 19 o podlahovej ploche 64,46 m2 na 4. NP (3. poschodie).
Do užívania tohto bytu môžete vstúpiť len po podpísaní nájomnej zmluvy s povereným
správcom bytového domu Filbyt s.r.o., 1. mája 11, Fiľakovo a dohody na zaplatenie finančnej
zábezpeky vo výške trojmesačného nájomného. O čase podpísania uvedených dokumentov
budete zo strany správcu domu osobne informovaná. Po podpísaní nájomnej zmluvy majú
všetci členovia Vašej rodiny povinnosť nahlásiť sa na trvalý pobyt na adresu prideleného bytu.
Predpokladaným termínom odovzdania jednotlivých bytov je začiatok mája 2018.

Ing. Martin Podhora
konateľ spoločnosti

KP REALSTAV, s.r.o.
Vajanského 80
984 01 LUČENEC
IČO 36432032
___________________________________________________________________________

Mgr. TOLVAJOVÁ Noémi
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Váš list číslo/zo dňa
žiadosť o byt/25.1.2018

Naše číslo
D1/2018/00196

Vybavuje/linka
Ing. Varga/kl. 124

Fiľakovo
18.04.2018

Vec :
Oznámenie o pridelení bytu
KP REALSTAV, s.r.o. ako zhotoviteľ a vlastník stavby bytového domu – 12 b.j. vo
Fiľakove na ul. Mládežníckej 768/1 (bývalý hotel Sputník) Vám pridelil v predmetnom dome :
2 izbový byt č. 20 o podlahovej ploche 49,99 m2 na 4. NP (3. poschodie).
Do užívania tohto bytu môžete vstúpiť len po podpísaní nájomnej zmluvy s povereným
správcom bytového domu Filbyt s.r.o., 1. mája 11, Fiľakovo a dohody na zaplatenie finančnej
zábezpeky vo výške trojmesačného nájomného. O čase podpísania uvedených dokumentov
budete zo strany správcu domu osobne informovaná. Po podpísaní nájomnej zmluvy máte
povinnosť spolu s Vašou sestrou nahlásiť sa na trvalý pobyt na adresu prideleného bytu.
Predpokladaným termínom odovzdania jednotlivých bytov je začiatok mája 2018.

Ing. Martin Podhora
konateľ spoločnosti

KP REALSTAV, s.r.o.
Vajanského 80
984 01 LUČENEC
IČO 36432032
___________________________________________________________________________

Mgr. art. CSÚZOVÁ Erika
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vvvvvvvvvvvvvvvxx

Váš list číslo/zo dňa
žiadosť o byt/1.2.2018

Naše číslo
D1/2018/00196

Vybavuje/linka
Ing. Varga/kl. 124

Fiľakovo
18.04.2018

Vec :
Oznámenie o pridelení bytu
KP REALSTAV, s.r.o. ako zhotoviteľ a vlastník stavby bytového domu – 12 b.j. vo
Fiľakove na ul. Mládežníckej 768/1 (bývalý hotel Sputník) Vám pridelil v predmetnom dome :
1 izbový byt č. 21 o podlahovej ploche 23,82 m2 na 4. NP (3. poschodie).
Do užívania tohto bytu môžete vstúpiť len po podpísaní nájomnej zmluvy s povereným
správcom bytového domu Filbyt s.r.o., 1. mája 11, Fiľakovo a dohody na zaplatenie finančnej
zábezpeky vo výške trojmesačného nájomného. O čase podpísania uvedených dokumentov
budete zo strany správcu domu osobne informovaná. Po podpísaní nájomnej zmluvy máte
povinnosť nahlásiť sa na trvalý pobyt na adresu prideleného bytu.
Predpokladaným termínom odovzdania jednotlivých bytov je začiatok mája 2018.

Ing. Martin Podhora
konateľ spoločnosti

KP REALSTAV, s.r.o.
Vajanského 80
984 01 LUČENEC
IČO 36432032
___________________________________________________________________________

JANKOVIČOVÁ Lídia
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Váš list číslo/zo dňa
žiadosť o byt/17.1.2018

Naše číslo
D1/2018/00196

Vybavuje/linka
Ing. Varga/kl. 124

Fiľakovo
19.06.2018

Vec :
Oznámenie o pridelení bytu
KP REALSTAV, s.r.o. ako zhotoviteľ a vlastník stavby bytového domu – 12 b.j. vo
Fiľakove na ul. Mládežníckej 768/1 (bývalý hotel Sputník) Vám pridelil v predmetnom dome :
1 izbový byt č. 15 o podlahovej ploche 24,21 m2 na 3. NP (2. poschodieprízemie).
Do užívania tohto bytu môžete vstúpiť len po podpísaní nájomnej zmluvy s povereným
správcom bytového domu Filbyt s.r.o., 1. mája 11, Fiľakovo a dohody na zaplatenie finančnej
zábezpeky vo výške trojmesačného nájomného. O čase podpísania uvedených dokumentov
budete zo strany správcu domu osobne informovaný. Po podpísaní nájomnej zmluvy máte
povinnosť nahlásiť sa na trvalý pobyt na adresu prideleného bytu.

Ing. Martin Podhora
konateľ spoločnosti

KP REALSTAV, s.r.o.
Vajanského 80
984 01 LUČENEC
IČO 36432032
___________________________________________________________________________

ÁDÁMOVÁ Nikoleta
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Váš list číslo/zo dňa
žiadosť o byt/21.5.2018

Naše číslo
D1/2018/00196

Vybavuje/linka
Ing. Varga/kl. 124

Fiľakovo
19.06.2018

Vec :
Oznámenie o pridelení bytu
KP REALSTAV, s.r.o. ako zhotoviteľ a vlastník stavby bytového domu – 12 b.j. vo
Fiľakove na ul. Mládežníckej 768/1 (bývalý hotel Sputník) Vám pridelil v predmetnom dome :
2 izbový byt č. 8 o podlahovej ploche 48,82 m2 na 2. NP (1. poschodie).
Do užívania tohto bytu môžete vstúpiť len po podpísaní nájomnej zmluvy s povereným
správcom bytového domu Filbyt s.r.o., 1. mája 11, Fiľakovo a dohody na zaplatenie finančnej
zábezpeky vo výške trojmesačného nájomného. O čase podpísania uvedených dokumentov
budete zo strany správcu domu osobne informovaná. Po podpísaní nájomnej zmluvy majú
všetci členovia Vašej rodiny povinnosť nahlásiť sa na trvalý pobyt na adresu prideleného bytu.

Ing. Martin Podhora
konateľ spoločnosti

KP REALSTAV, s.r.o.
Vajanského 80
984 01 LUČENEC
IČO 36432032
___________________________________________________________________________

VASSOVÁ Réka
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Váš list číslo/zo dňa
žiadosť o byt/25.5.2018

Naše číslo
D1/2018/00196

Vybavuje/linka
Ing. Varga/kl. 124

Fiľakovo
19.06.2018

Vec :
Oznámenie o pridelení bytu
KP REALSTAV, s.r.o. ako zhotoviteľ a vlastník stavby bytového domu – 12 b.j. vo
Fiľakove na ul. Mládežníckej 768/1 (bývalý hotel Sputník) Vám pridelil v predmetnom dome :
2 izbový byt č. 20 o podlahovej ploche 49,99 m2 na 4. NP (3. poschodie).
Do užívania tohto bytu môžete vstúpiť len po podpísaní nájomnej zmluvy s povereným
správcom bytového domu Filbyt s.r.o., 1. mája 11, Fiľakovo a dohody na zaplatenie finančnej
zábezpeky vo výške trojmesačného nájomného. O čase podpísania uvedených dokumentov
budete zo strany správcu domu osobne informovaná. Po podpísaní nájomnej zmluvy máte
povinnosť spolu s Vašou sestrou nahlásiť sa na trvalý pobyt na adresu prideleného bytu.

Ing. Martin Podhora
konateľ spoločnosti

KP REALSTAV, s.r.o.
Vajanského 80
984 01 LUČENEC
IČO 36432032
___________________________________________________________________________

Mgr. URBANČOK Erik
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Váš list číslo/zo dňa
žiadosť o byt/15.6.2018

Naše číslo
D1/2018/00196

Vybavuje/linka
Ing. Varga/kl. 124

Fiľakovo
19.06.2018

Vec :
Oznámenie o pridelení bytu
KP REALSTAV, s.r.o. ako zhotoviteľ a vlastník stavby bytového domu – 12 b.j. vo
Fiľakove na ul. Mládežníckej 768/1 (bývalý hotel Sputník) Vám pridelil v predmetnom dome :
3 izbový byt č. 13 o podlahovej ploche 64,59 m2 na 3. NP (2. poschodie).
Do užívania tohto bytu môžete vstúpiť len po podpísaní nájomnej zmluvy s povereným
správcom bytového domu Filbyt s.r.o., 1. mája 11, Fiľakovo a dohody na zaplatenie finančnej
zábezpeky vo výške trojmesačného nájomného. O čase podpísania uvedených dokumentov
budete zo strany správcu domu osobne informovaný. Po podpísaní nájomnej zmluvy majú
všetci členovia Vašej rodiny povinnosť nahlásiť sa na trvalý pobyt na adresu prideleného bytu.

Ing. Martin Podhora
konateľ spoločnosti

KP REALSTAV, s.r.o.
Vajanského 80
984 01 LUČENEC
IČO 36432032
___________________________________________________________________________

KOZMA SCHNEIDER
Katarína
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

Váš list číslo/zo dňa
žiadosť o byt/07.09.2018

Naše číslo
D1/2018/00196

Vybavuje/linka
Ing. Varga/kl. 124

Fiľakovo
10.09.2018

Vec :
Oznámenie o pridelení bytu
KP REALSTAV, s.r.o. ako zhotoviteľ a vlastník stavby bytového domu – 12 b.j. vo
Fiľakove na ul. Mládežníckej 768/1 (bývalý hotel Sputník) Vám pridelil v predmetnom dome :
1 izbový byt č. 15 o podlahovej ploche 24,21 m2 na 3. NP (2. poschodie).
Do užívania tohto bytu môžete vstúpiť len po podpísaní nájomnej zmluvy s povereným
správcom bytového domu Filbyt s.r.o., 1. mája 11, Fiľakovo a dohody na zaplatenie finančnej
zábezpeky vo výške trojmesačného nájomného. O čase podpísania uvedených dokumentov
budete zo strany správcu domu osobne informovaná. Po podpísaní nájomnej zmluvy máte
povinnosť nahlásiť sa na trvalý pobyt na adresu prideleného bytu.

Ing. Martin Podhora
konateľ spoločnosti

