
Z á p i s n i c a 
 

napísaná zo zasadnutia komisie bytovej a sociálnej pri MsZ v Novej Bani  
konaného dňa 29. apríla 2019 o 14,00 hod. v zasadačke  MsÚ v Novej Bani 

 
 
Prítomní členovia komisie: Maroš Marko, MUDr. Mária Bradiaková, , Ing. Jozef Štrba, 

Anton Medveď, Ján Psotka, Marián Hudec 
Ospravedlnení:   Mgr. Branislav Pirháč,  
Zapisovateľka komisie: Bc. Alena Jobbová     
Prizvaná:   Anna Petríková, samostatná odb. referentka Msú Nová Baňa.    
      
  

Predseda komisie Maroš Marko  privítal členov komisie bytovej a sociálnej pri MsZ 
v Novej Bani,  konštatoval, že komisia je uznášania schopná a otvoril rokovanie.  
Členovia komisie schválili nasledovný program zasadnutia: 
 
Program: 

1. Pridelenie bytov v novopostavenej bytovke A2  
2. Posudzovanie žiadostí o dávku v HN – drevo 
3. Rôzne   

 
 
K bodu č. 1 
 

Predseda komisie Maroš Marko oboznámil členov komisie, že po pridelení bytov 
z predchádzajúcej komisie zo dňa 12.3.2019 ostali tri byty o ktoré už nemali vybratí 
uchádzači záujem. Jedná sa o jeden 3-izbový byt a dva 1-izbové. Komisia opäť prehodnotili 
všetky žiadosti týkajúcich sa žiadateľov a vybrala ďalších troch prípadných nájomníkov, ktorí 
budú následne oslovení či ich záujem o byt trvá. V prípade, že byt odmietnu komisia bude 
opäť zasadať a vyberať ďalších uchádzačov. 
 
 
K bodu č. 2 
 Mestskému úradu v Novej Bani bolo doručených 7 žiadosti o poskytnutie 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi – palivové drevo. 
- Ľudmila Katinová, , Nová Baňa – je dôchodkyňa vyššieho veku, žije sama a nevládze si 
zabezpečiť drevo na vykurovanie. 
- Anna Psotková, Nová Baňa – je dôchodkyňa, má vysoký vek, žije sama a nevládze si 
zabezpečiť drevo na vykurovanie. 
- Terézia Psotková, je dôchodkyňa vysokého veku, žije sama a nedokáže si zabezpečiť drevo 
na vykurovanie 
- Anna Vozárová, je dôchodkyňa býva sama, je vyššieho veku a nedokáže si zabezpečiť 
drevo na vykurovanie 
- Jana Vozárová,  je invalidná dôchodkyňa, žije sama a nevládze si zabezpečiť drevo na 
vykurovanie. 
- Erika Homolová, je čiastočná invalidná dôchodkyňa 
-Mária Ďurčeková,  je vdova vysokého veku, žije sama a nedokáže si zabezpečiť drevo na 
vykurovanie 



 
Komisia navrhuje poskytnúť šiestim žiadateľom po 2 palety palivového dreva s tým, 

že palivové drevo bude každému žiadateľovi poskytnuté len raz v kalendárnom roku. 
 
 
Predseda komisie dal o tomto návrhu hlasovať: 
 
Hlasovanie k bodu č.2 
  

Prítomných 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 
 
Záverečné stanovisko: 

Komisia doporučuje poskytnúť po 2 palety palivového: Ľudmila Katinová, Anna 
Psotková, Terézia Psotková, Anna Vozárová, Jana Vozárová, Mária Ďurčeková. 
Komisia neodporúča poskytnúť palivové drevo pre Eriku Homolovú . 

 
 
 
 
 
.  

 

 

 

Zapísala:         Schválil:     Maroš Marko  

Bc. Alena Jobbová       predseda komisie 


