Ako začať
Dni, keď davy školopovinných detí zapĺňali chodníky a cesty našich miest, sú nenávratne preč.
Tam, kde ešte včera deti chodili do školy na dve zmeny, dnes na nás hľadí prázdna škola. Nie je to len
spôsobené demografiou, ekonomickou krízou, ale je to spôsobené aj nedostatočnou možnosťou obcí
poskytnúť mladým rodinám dôstojné bývanie.
Slovenská vláda schválila program rozvoja bývania na ďalšie obdobie, ktorý presne definuje,
akým spôsobom bude v budúcnosti štát pomáhať mestám a obciam pri riešení bytových problémov
svojich občanov.
Obec Liptovská Sielnica Vám oznamuje, že pripravuje výstavbu 24 bytového nájomného domu
v lokalite Záhrady (za urbárnym domom). V obci je materská škola, pošta zdravotné stredisko, policajná
stanica, vodovod, kanalizácia, elektrifikácia, plyn. Spojenie s okresným mestom zabezpečujú autobusové
spoje. Skvelá lokalita ponúka možnosti turistiky, rôznych športov v lete aj v zime.

Výzva na predkladanie žiadostí na nájomné byty
Obec Liptovská Sielnica Vám ponúka nájomné byty
Záujemcovia môžu podávať žiadosti o pridelenie bytu v nájomnom bytovom dome, ktorý bude
postavený v tichej časti obce za urbárnym domom a bude dokončený v decembri roku 2014.
Jedná sa o bytový dom so štyrmi nadzemnými podlažiami, pričom štvrté podlažie je obytné
podkrovie. V oboch sekciách sú na prízemí situované dva 1- izbové a jeden 2- izbový byt. Medzi nimi sa
nachádzajú domové sklady. Každému bytu v bytovom dome bude prislúchať jeden bytový sklad.
Celkom 24 bytov, jedno-, dvoj- a trojizbové. Každý byt bude mať vlastné parkovacie miesto.
Byty budú vybavené kuchynskou linkou, elektrickým sporákom, elektrickým bojlerom na teplú vodu,
plávajúcou podlahou, WC, sprchovým kútom, prípadne vaňou, v spoločných priestoroch keramické
dlažby. Byty budú vykurované elektrickou energiou.
Záujemcovia o byt môžu posielať žiadosti poštou alebo osobne na Obecný úrad, 032 23 Liptovská
Sielnica 75. V žiadosti uveďte o aký byt máte záujem, výšku príjmu za posledných 12 mesiacov
a potvrdenie, odkedy trvá pracovný pomer.
Podrobnejšie informácie získate na Obecnom úrade v Liptovskej Sielnici 044/55 97 211.
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