ROZPIS SLUŽIEB
Bytový dom Prúdy 702/2
od 13.4.2020 – pokračuje byt č.10
byt č. 1
18.5. – 24.5.2020
24.8. – 30.8.2020
30.11. – 6.12.2020
8.3. – 14.3.2021

byt č.8
6.7. – 12.7.2020
12.10. – 18.10.2020
18.1. – 24.1.2021
26.4. – 2.5.2021

byt č. 2
25.5. – 31.5.2020
31.8. – 6.9.2020
7.12. – 13.12.2020
15.3. – 21.3.2021

byt č.9
13.7. – 19.7.2020
19.10. – 25.10.2020
25.1. – 31.1.2021
3.5. – 9.5.2021

byt č. 3
1.6. – 7.6.2020
7.9. – 13.9.2020
14.12. – 20.12.2020
22.3. – 28.3.2021

byt č. 10
13.4. – 19.4.2020
20.7. – 26.7.2020
26.10. – 1.11.2020
1.2. – 7.2.2021

byt č.4
8.6. – 14.6.2020
14.9. – 20.9.2020
21.12. – 27.12.2020
29.3. – 4.4.2021

byt č. 11
20.4. – 26.4.2020
27.7. – 2.8.2020
2.11. – 8.11.2020
8.2. – 14.2.2021

byt č. 5
15.6. – 21.6.2020
21.9. – 27.9.2020
28.12.´20 – 3.1.2021
5.4. – 11.4.2021

byt č. 12
27.4. – 3.5.2020
3.8. – 9.8.2020
9.11. – 15.11.2020
15.2. – 21.2.2021

byt č.6
22.6. – 28.6.2020
28.9. – 4.10.2020
4.1. – 10.1.2021
12.4. – 18.4.2021

byt č. 13
4.5. – 10.5.2020
10.8. – 16.8.2020
16.11. – 22.11.2020
22.2. – 28.2.2021

byt č.7
29.6. – 5.7.2020
5.10. – 11.10.2020
11.1. – 17.1.2021
19.4. – 25.4.2021

byt č. 14
11.5. – 17.5.2020
17.8. – 23.8.2020
23.11. – 29.11.2020
1.3. – 7.3.2021

V zmysle stanoveného rozpisu služieb (čistenie spoločných priestorov, tzn. všetky poschodia v príslušnom vchode; okno na príslušnom poschodí, kde má nájomca
byt; vchodové dvere – umývajú nájomcovia na prízemí), dôrazne žiadame všetkých nájomcov bytového domu aj o čistenie priestorov v bezprostrednom okolí
každého vchodu - v zimnom období ide hlavne o odstraňovanie snehu a snehových závejov. Ten nájomca, ktorý má podľa rozpisu službu v zimnom období je
povinný vykonať aj túto zimnú údržbu. Upozorňujeme Vás, že ak si jednotliví nájomcovia nebudú plniť svoje povinnosti, údržbu spoločných priestorov zabezpečí
obec na náklady nájomcov - o tieto náklady bude rovnomerne zvýšený nájom (§6 VZN č. 2/2011).
Nájomca, ktorý nebude dodržiavať služby podľa tohto rozpisu, bude predvolaný na Komisiu starostlivosti o obyvateľov obce, kde bude musieť objektívne vysvetliť
dôvody, pre ktoré si neplní svoje povinnosti ako nájomcu tohto bytového domu.
Zároveň Vás upozorňujeme, že neplnenie si povinností nedodržiavaním vyššie uvedeného, sa bude považovať za porušenie nájomnej zmluvy čl. IV. ods. 2, písm.
h.) a zároveň za porušenie §6 VZN č. 2/2011 o Nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov – čo môže viesť až ku skončeniu nájmu (podľa §7, ods. 4, písm. g. VZN
č. 2/2011) ).

Obec Moravany nad Váhom

