Zápisnica
napísaná zo zasadnutia komisie bytovej a sociálnej pri MsZ v Novej Bani
konaného dňa 27. mája 2019 o 8,30 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani

Prítomní členovia komisie: Maroš Marko, Anton Medveď, Marián Hudec
Ospravedlnení:
Mgr. Branislav Pirháč, MUDr. Mária Bradiaková,
Ing. Jozef Štrba, Ján Psotka
Zapisovateľka komisie:
Bc. Alena Jobbová
Prizvaná:
Anna Petríková, samostatná odb. referentka Msú Nová Baňa,
Anna Trnkusová MsBP, Ing. Janka Šeclová, samostatná odb.
referentka Msú

Predseda komisie Maroš Marko privítal členov komisie bytovej a sociálnej pri MsZ
v Novej Bani a budúcich nájomníkov bytového domu A2 na ulici Pod sekvojou. Vysvetlil
budúcim nájomníkom postup pri losovaní, že ten komu komisia pridelila najviac bodov si
bude losovať byt ako prvý, pri zhode bodov sa bral do úvahy dátum podania žiadosti.
Losovanie prebiehalo v troch časových úsekoch aj z dôvodu, že po každom losovaní sa
uskutočnila tvarmiestna obhliadka, kde nájomcovia mali možnosť si byty obhliadnuť
a prípadne medzi sebou vymeniť.
Následne Ing. Janka Šeclová každému budúcemu nájomcovi dala žiadosť o zapojenie
elektriky a vysvetlila postupnosť. Upozornila, že tieto žiadosti treba odoslať na
Stredoslovenskú energetiku do Žiliny čím skôr nakoľko elektrárne majú mesiac na vybavenie
žiadosti. Pri odsúhlasení, že budúci nájomca má skutočne o byt záujem bude spracované
potvrdenie o určení nájomného bytu, ktoré si každý budúci nájomca musí prísť osobne
prevziať do Klientského centra k pani Petríkovej od 3.6.2019. Toto potvrdenie treba zaniesť
na Mestský bytový podnik v Novej Bani, ktorý následne vypracuje nájomnú zmluvu.
Program:

1. Losovanie bytov v novopostavenom bytovom dome A2 na ulici Pod
sekvojou.
8.30 hod. losovanie 1-izbových bytov
10.30 hod. losovanie 3-izbových bytov
13.00 hod. losovanie 2-izbových bytov
2. Rôzne
K bodu č. 1
Predseda komisie Maroš Marko skonštatoval, že losovanie prebehlo v pokojnej
atmosfére a že žiadatelia sú so všetkým uzrozumení. V prípade Ďalších otázok sa môžu
kontaktovať v Klientskom centre, kde im budú poskytnuté dodatočné informácie

Zapísala:
Bc. Alena Jobbová

Schválil:

Maroš Marko
predseda komisie

