Zápisnica

napísaná zo zasadnutia komisie bytovej a sociálnej pri MsZ v Novej Bani
konaného dňa 29. mája 2020 o 13.00 hod.
v zasadačke MsÚ v Novej Bani

Prítomní členovia komisie:

Maroš Marko, MUDr. Mária Bradiaková, Mgr. Branislav Pirháč,
Ing. Jozef Štrba, Marián Hudec

Ospravedlnení:

Anton Medveď, Ján Psotka

Zapisovateľka:

Ing. Mgr. Eliška Vallová

Program:

1. Pridelenie 1-izbového bytu na ul. Pod Sekvojou
2. Dotácie pre rok 2020

Predseda komisie Maroš Marko privítal členov komisie bytovej a sociálnej pri MsZ v Novej
Bani. Na úvod informoval členov komisie o doplnení bodu do programu: bod č. 2 Dotácie pre
rok 2020.

K bodu č. 1

Predseda komisie informoval členov o doručení žiadosti na Mestský úrad o odovzdanie 1izbového bytu na ul. Pod sekvojou 15/2 na 1. poschodí.
Pri výbere nového nájomníka bol braný do úvahy trvalý pobyt žiadateľa, dátum podania
žiadosti, počet nájomníkov v predmetnom byte, nedoplatky voči Mestu Nová Baňa.

Po zvážení všetkých podmienok komisia doporučila prideliť byt:
žiadateľovi Peter Toma,
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Záverečné stanovisko k bodu č. 1

Komisia odporúča prideliť nájomný byt uvedenému uchádzačovi o nájomný byt.

K bodu č. 2

V novembri 2019 boli Mestskému úradu doručené 4 žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu
mesta Nová Baňa pre rok 2020.

2 žiadosti boli od Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku, so sídlom v Novej
Bani. Jednalo sa o dotáciu na organizovanie I. ročníka športových hier pre seniorov. Druhá
žiadosť bola po informovaní predkladateľa vzatá späť - z dôvodu, že v súlade s VZN
o dotáciách č. 7/2011 - každému žiadateľovi môže Mesto poskytnúť dotáciu len raz ročne.
Ďalšia žiadosť bola od eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí na organizáciu
detského letného tábora. Posledná žiadosť bola predložená od Materského centra Gašparko na
organizovanie prednášok, diskusií, seminárov a rôznych podujatí pre deti.
V súvislosti so vzniknutou mimoriadnou situáciou Úrad verejného zdravotníctva SR verejnou
vyhláškou zo dňa 9. 3. 2020, č. OLP/2405/84443 oznámil vydanie rozhodnutia o nariadení
opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, ktorým sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z.
všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám
zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či
inej povahy vtemiíne od 10. 3. 2020. Toto bolo vydané na základe rozhodnutia ústredného
krízového štábu Slovenskej republiky.
Vláda SR počnúc dňom 12. 3. 2020 vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia nového
koronavírusu COVID-19 na celom území krajiny mimoriadnu situáciu v zmysle § 8 Zákona
č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR a prijatie opatrení na zamedzenie šírenia
ochorenia COVID-19 má nepriaznivý dopad na ekonomiku, čo výrazne ovplyvňuje finančnú
situáciu Mesta Nová Baňa.
V zmysle § 7, ods. 6, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v súlade s ČI. 4, ods. 7
Všeobecného záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 7/2011 o dotáciách zo dňa 25. 8.
2011 poskytnutím dotácie nemožno zvýšiť celkový dlh mesta.
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Záverečné stanovisko k bodu č. 2

Komisia zobrala na vedomie informáciu o mimoriadnej situácii v oblasti Dotácií
a odporúča neposkytnúť žiadateľom finančnú dotáciu z rozpočtu mesta v roku 2020.

Zapísala:

Ing. Mgr. Eliška Vallová

