Zápisnica
napísaná zo zasadnutia komisie rozvoja, bytovej a sociálnej pri MsZ
v Novej Bani konaného dňa 26. októbra 2020 o 14.00 hod.
v zasadačke MsÚ v Novej Bani
Prítomní členovia komisie: Maroš Marko, MUDr. Mária Bradiaková, Mgr. Branislav Pirháč,
Anton Medveď, Ing. Jozef Štrba
Ospravedlnení:

Marián Hudec, Ján Psotka

Zapisovateľka:

Ing. Mgr. Eliška Vallová

Program:
1. Pridelenie 1-izbového bytu na ul. Pod Sekvojou 19
2. Pridelenie 1-izbového bytu na ul. Pod Sekvojou 21
3. Ţiadosť o jednorazovú sociálnu pomoc – finančná výpomoc
4. Ţiadosť o jednorazovú sociálnu pomoc – palivové drevo
Predseda komisie Maroš Marko privítal členov komisie bytovej a sociálnej pri MsZ v Novej
Bani. Zasadnutie komisie sa uskutočnilo online. Prítomný v zasadačke MsÚ bol len predseda
komisie a zapisovateľka. Ostatní členovia komisie boli prihlásení prostredníctvom online
diskusie.
K bodu č. 1
Predseda komisie informoval členov o doručení ţiadosti na Mestský úrad o odovzdanie 1izbového bytu na ul. Pod sekvojou 19 na 4. poschodí o výmere 45,44 m2.
Pri výbere nového nájomníka bol braný do úvahy trvalý pobyt ţiadateľa, dátum podania
ţiadosti, počet nájomníkov v predmetnom byte, nedoplatky voči Mestu Nová Baňa.
Po zváţení všetkých podmienok komisia doporučila prideliť byt:
žiadateľke Alena Pániková, Sadovnícka cesta 6313/4, Nová Baňa.
Predseda komisie dal o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovanie k bodu č.1
Prítomných

5

Za:

5

Proti:

0

Zdržalo sa:

Záverečné stanovisko k bodu č. 1
Komisia odporúča prideliť nájomný byt uvedenému uchádzačovi o nájomný byt.

0

K bodu č. 2
Predseda komisie informoval členov o doručení ţiadosti na Mestský úrad o odovzdanie 1izbového bytu na ul. Pod sekvojou 21 na 2. poschodí o výmere 45,44 m2.
Pri výbere nového nájomníka bol braný do úvahy trvalý pobyt ţiadateľa, dátum podania
ţiadosti, počet nájomníkov v predmetnom byte, nedoplatky voči Mestu Nová Baňa.
Po zváţení všetkých podmienok komisia doporučila prideliť byt:
žiadateľke Anna Obrcianová, Fr. Švantnera 161/24, Nová Baňa.
V prípade, ak by ţiadateľka byt odmietla, boli určení náhradníci v tomto poradí:
1. Margita Šedianska, Malá Lehota 582, Malá Lehota
2. Robert Ricotti, Tekovská Breznica 379, Tekovská Breznica
3. Zuzana Maslanová, č.d. 187, Rudno nad Hronom
Predseda komisie dal o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovanie k bodu č.2
Prítomných

5

Za:

5

Proti:

0

Zdržalo sa:

0

Záverečné stanovisko k bodu č. 2
Komisia odporúča prideliť nájomný byt uvedenému uchádzačovi o nájomný byt.
K bodu č. 3
Mestskému úradu v Novej Bani bolo doručená ţiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi – finančná výpomoc vo výške 150,- Eur od pána Júliusa Sulku. Finančná
výpomoc by bola určená na vykrytie havarijnej opravy ventila na plynovom kotly – kúrenia.
Bez tejto výpomoci by si ţiadateľ nemohol vykurovať izbu, v ktorej býva. V minulosti
o ţiadnu takúto finančnú výpomoc neţiadal.
Komisia doporučila poskytnúť finančnú výpomoc – v presnej výške sumy za opravu
pokazeného ventila. Opravu zabezpečí spôsobilá osoba.
Predseda komisie dal o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovanie k bodu č.3
Prítomných

5

Za:

5

Proti:

0

Zdržalo sa:

0

Záverečné stanovisko k bodu č. 3
Komisia doporučuje poskytnúť finančnú výpomoc pánovi Júliusovi Sulkovi vo výške opravy
ventila.

K bodu č. 4
Mestskému úradu v Novej Bani bola po poslednej komisii doručená ţiadosť o poskytnutie
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi – palivové drevo.
- Emília Škvarková, Bukovina 3057, Nová Baňa – ţije sama, nevládze si zabezpečiť drevo
na vykurovanie.
Komisia navrhuje v súčasnosti neposkytnúť ţiadateľke palivové drevo, keďţe na
minulej komisii bolo prerozdelené všetko palivové drevo určené na sociálnu výpomoc pre rok
2020. Doporučuje ţiadateľku zahrnúť do potravinovej pomoci, ktorá je organizovaná
v súčinnosti so spoločnosťou LIDL v.o.s.
Predseda komisie dal o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovanie k bodu č.4
Prítomných

5

Za:

5

Proti:

0

Zdržalo sa:

0

Záverečné stanovisko k bodu č. 4
Komisia nedoporučuje poskytnúť 2 palety palivového dreva pre:
- Emília Škvarková, Bukovina 3057, Nová Baňa

Zapísala:

Ing. Mgr. Eliška Vallová

Schválil:

Maroš Marko, v.r.
predseda komisie

