
Z á p i s n i c a 
 

napísaná zo zasadnutia komisie bytovej a sociálnej pri MsZ v Novej Bani  
konaného dňa12.marca 2019 o 14,00 hod. v zasadačke  MsÚ v Novej Bani 

 
 
Prítomní členovia komisie: Maroš Marko, , Mgr. Branislav Pirháč, Marián Hudec, Ing. 

Jozef Štrba, Anton Medveď 
Ospravedlnení: MUDr. Mária Bradiaková , Ján Psotka, Ing. Jozef Spurný,  

Ing. Mgr. Eliška Valová 
Zapisovateľka komisie: Bc. Alena Jobbová     
Prizvaní: MVDr.Mgr. Branislav Jaďuď, MBA, Ing. Karol Tužinský, 

JUDr, Vladislav Lalka, Anna Tužinská, Ing. Janka ŠeclováAnna 
Petríková, samostatná odb. referentka Msú Nová Baňa.    

      
  

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

1. Pridelenie bytov v novopostavenej bytovke  na ulici Pod sekvojou A2 
2. Rôzne   

 
 
K bodu č. 1 
 

Pani Anna Petríková predložila predsedovi, členom komisie a prizvaním členom 
všetky žiadosti o nájom bytu v bytovom dome A2 na ulici Pod sekvojou. Predniesla,  
že k  12.3. 2019 bolo podaných 75žiadostí z toho: 

13 žiadostí na nájom v 1-izbovom byte 
36 žiadostí na nájom v 2-izbovom byte 
26 žiadostí na nájom v 3-izbovom byte 

Komisia na základe vopred stanoveného bodovacie systému prehodnotila a obodovala každú 
žiadosť o nájom bytu. Prihliadalo sa na sociálnu situáciu jednotlivých žiadateľov napr. 
osamelý rodič s deťmi, osamelý dôchodca, rodinná situácia, spoločenský význam, dátum 
podania žiadosti, komunitná angažovanosť a či žiadateľ nemá podlžnosti voči Mestu Nová 
Baňa. 

Členovia komisie a prizvaní členovia vybrali na základe kritérií. 11 žiadateľov pre 1-izbový 
byt, 20 žiadateľov pre 2-izbový byt a 8 žiadateľov pre 3-izbový byt. 

Vybraný uchádzači budú oslovení, či ešte stále majú záujem o pridelený byt. V prípade, že 
odmietnu, komisia bude opäť zasadať a vyberať zo žiadostí ďalších prípadných nájomníkov. 

Komisia prebrala žiadosti aj občanov, ktorí nespĺňali príjem alebo mali  finančné podlžnosti 
voči mestu Nová Baňa a tieto vyradila z posudzovania. 



K bodu č.2 
 
 V bode rôzne primátor Mesta Nová Baňa prítomných  oboznámil so situáciou ohľadne 
elektrickej energie. Mesto Nová Baňa je momentálne maximálne vyťažené prísunom el. 
energie do sieti. Komunikuje so Stredoslovenskou energetikou o možnosti čo najrýchlejšieho 
vyriešenia problému. Nakoľko momentálne Stredoslovenská energetika pre kapacitnú 
vyťaženosť nemôže pripojiť byty v novopostavenej bytovke A2 na ulici Pod sekvojou. 
 
 Ing. Janka Šeclová oboznámila členov, že potom ako Stredoslovenská energetika vydá 
súhlasné stanovisko na pripojenie bytov na ele.energiu si bude musieť každý nový nájomca  
sám podať žiadosť o napojenie bytu do ele. energie. 
 
 
Komisia skončila o 20:30 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
.  

 

 

 

Zapísala:         Schválil:     Maroš Marko  

Bc. Alena Jobbová       predseda komisie 


