
PRIESKUMNÝ FORMULÁR záujemcu o byt na Marečkovej ulici 

(bývalý Hotel Šport)  v Myjave 

Meno a priezvisko uchádzača:  
 

Trvalé bydlisko:  
 

Dátum narodenia:  

Telefón:  

E-mail:  
 

Zamestnávateľ:  
 

Zamestnaný od:  

Počet spolubývajúcich osôb:  
Z toho deti: 

Zvieratá v domácnosti: pes, 
mačka, iné.... 

 
 

Záujem o byt: 2-izbový, 3-izbový  

Umiestnenie bytu na poschodí: 
prízemie, 1.-5. nadzemné podlažie 

 

Mám záujem o nájom bytu: 
áno/nie 

 
 

 

Kontaktné údaje na doručenie prieskumného formulára: 

- Bytový podnik Myjava spol. s r.o., 8.apríla 372/1, Myjava (poštová schránka na budove) 

- STAS s.r.o., Brezovská 459/7, Myjava 

- e-mail: domy.bpm@gmail.com 

Prípadné informácie vám poskytneme na tel. čísle : 0346212517 

Vlastník bytového domu : STAS s.r.o. 

Správca bytového domu : Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 

 

 

 



Nové byty v Myjave !!! – pred dokončením 

Adresa Milana Marečka v Myjave – bývalá budova hotela Šport po rekonštrukcii 

 

Po vydarenej rekonštrukcii bývalej budovy hotela Šport vzniklo v príjemnom prostredí s krásnym 

výhľadom na okolie Myjavy 34 dvojizbových ( v ploche od 47 – 67 m2 ) a 5 trojizbových bytov (v ploche 

od 71 -75 m2) spolu 39 bytov. Vybavenie bytov zodpovedá v plnej miere aktuálnemu štandardu 

bývania. 

Súčasťou bytu je pivnica, parkovanie je k dispozícii na priľahlom parkovisku, všetky byty sú bez balkóna. 

V dome je výťah a kotolňa. 

Dom je umiestnený pri športovom areáli, oproti nemocnici, v blízkosti je škola, škôlka, supermarket, 

autobusová zastávka. 

 

Byty budú k dispozícii od 1.8.2020 do nájmu 

 

Záujemcom bude 30.6.2020  v čase od 13,00 do 16,00 hod umožnená prehliadka jednotlivých bytov. 

 

Predpokladané platby nájmu a energií za dvojizbový byt pre jednu osobu budú od 330 Eur mesačne, za 

každú ďalšiu osobu plus 35 Eur. 

 

V prípade vášho záujmu si stiahnite „Predbežný formulár záujemcu o byt“ a vyplnený doručte k nám. 

   

Kontaktné údaje na doručenie prieskumného formulára: 

- Bytový podnik Myjava spol. s r.o., 8.apríla 372/1, Myjava (poštová schránka na budove) 

- STAS s.r.o., Brezovská 459/7, Myjava 

- e-mail: domy.bpm@gmail.com 

ďalšie informácie vám radi poskytneme na tel. čísle : 034 621 2517 
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