Zápisnica
napísaná zo zasadnutia komisie rozvoja, bytovej a sociálnej pri MsZ v Novej Bani
konaného dňa 10. novembra 2014 o 14.00 hod. v kancelárii č. 6 MsÚ v Novej Bani

Prítomní členovia komisie:

Ing. Jozef Štrba, Viera Hudecová, Anton Tuţinský, Marián
Hudec, Mgr. Sidónia Kureková

Zapisovateľka komisie:

Anna Petríková

Predseda komisie Ing. Jozef Štrba privítal členov komisie rozvoja, bytovej a sociálnej
pri MsZ v Novej Bani, konštatoval, ţe komisia je uznášania schopná a otvoril rokovanie.

Program:

1. Pridelenie 2-izbového nájomného bytu
2. Ţiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
3. Rôzne

K bodu č. 1
Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. oznámil MsÚ v Novej Bani, ţe dňa
1.12.2014 bude odovzdaný 2-izbový nájomný byt č. 6 (s balkónom) na 2. poschodí na ul. Pod
sekvojou č. 27, súpisné číslo 1707.
Mestský úrad eviduje šesť ţiadateľov, ktorí majú záujem o pridelenie 2-izbového bytu
a vyhovujú poţiadavke dostatočného príjmu pre pridelenie tohto 2-izbového nájomného bytu:
- Hrdličková Anna, Brehy č. 229 – je vdova, dôchodkyňa, býva u brata, chcela by bývať vo
svojom byte. Ţiadosť je v evidencii o apríla 2013.
- Šmondrková Mária, Kútovská cesta 109 – je slobodná, bezdetná, býva v RD s matkou
a sestrou, chce sa osamostatniť. Ţiada byt s balkónom, ţiadosť je evidovaná od apríla 2014.
- Vršková Jana, Brehy 296 – slobodná, partner Martin Brzula, T. Vansovej 6, Ţiar nad
Hronom – ţijú v podnájme v BA a u rodičov, chcú sa osamostatniť. Ţiadosť je v evidencii od
júla 2014.
- Raffajová Slávka, Veľká Lehota č. 441 – je slobodná, má maloletého syna, mementálne
ţije a pracuje v Dunajskej Luţnej, chce sa vrátiť a bývať v Novej Bani. Ţiadosť je v evidencii
od mája 2014.
- Jakubíková Mária, Brehy 381 – manţel Miroslav Jakubík, Brehy 381 – obidvaja sú
dôchodcovia, bývajú u svojho syna, chceli by byt s balkónom. Ţiadosť je v evidencii od
augusta 2014.
- Ďurková Renáta, Brehy 86 a partner Jaďuď Miloš, Ţelezničný rad 88/15, Nová Baňa –
ţiadateľka je na MD, partner pracuje v Novej Bani. Majú jedno dieťa a chcú bývať
v spoločnom byte – ţiadosť je v evidencii od novembra 2014.
Pri dodrţaní VZN č. 14/2008 zo dňa 20.11.2008 čl. 2, ods. 3 „Mesto Nová Baňa prioritne
uspokojí ţiadosti občanov s trvalým pobytom v meste Nová Baňa, alebo s trvalým pracovným
pomerom v meste Nová Baňa a následne ostatných ţiadateľov“,

-2 Komisia doporučuje primátorovi mesta 2- izbový nájomný byt č. 6 na 2. poschodí, na
ul. Pod sekvojou č. 27 prideliť Renáte Ďurkovej, Brehy č. 86 a Milošovi Jaďuďovi,
Ţelezničný rad 88/15, Nová Baňa.
K bodu č. 2
Mestskému úradu v Novej Bani boli doručené 4 ţiadosti o jednorazovú dávku
v hmotnej núdzi:
- Budinská Gabriela, Horná 10, Nová Baňa – je dlhodobo nezamestnaná, nedarí sa jej nájsť
si zamestnanie, no pracuje pre mesto na menších obecných sluţbách. Jej príjem je niţší ako je
ţivotné minimum a preto ţiada o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi na nákup potravín.
Komisia doporučuje poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v sume 30,- euro na
nákup potravín.
- Belujská Mária, Švantnerova 7, Nová Baňa – ţije sama s maloletou dcérou, je dlhodobo
nezamestnaná, no pracuje pre mesto na menších obecných sluţbách. Jej príjem je niţší, ako je
ţivotné minimum. Ţiada o jednorazovú dávku v HN na nákup potravín.
Komisia doporučuje poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v sume 40,- euro na
nákup potravín.
- Šály Miloslav, Nová Baňa – v roku 2002 odišiel za prácou do Čiech a zrušil si trvalý pobyt
v našom meste. Po návrate zo zahraničia sa nemal kde prihlásiť, lebo dom, kde býval uţ bol
predaný. Nakoľko nemal trvalý pobyt, nemohol si vybaviť potrebné doklady – OP, kartu
poistenca a ani sa prihlásiť na úrade práce a preto je bez príjmu. Z tohto dôvodu ţiada
o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi – príspevok na vybavenie osobných dokladov –
osvedčenie o štátnom občianstve, rodný list a následne OP, ako aj príspevok na nákup
potravín a hygienických potrieb.
Komisia doporučuje poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v sume 40,- euro na
nákup potravín a na úhradu nákladov na vybavenie potrebných osobných dokladov.
- Barboríková Štefánia, Spodná 46, Nová Baňa – má 4 deti, je na rodičovskej dovolenke.
Manţel sa od nich odsťahoval a sú v rozvodovom konaní. Neprispieva je na výţivu
maloletých detí ani na chod domácnosti. Ţiada o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi na
nákup potravín, hygienických potrieb a čistiacich prostriedkov z dôvodu, ţe jej príjem je
hlboko pod hranicou ţivotného minima pre ňu a jej 4 deti.
Komisia doporučuje poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v sume 100,- euro na
nákup potravín, hygienických potrieb a čistiacich prostriedkov.
Keďţe viac pripomienok ani námetov k prejednávanému programu nebolo, predseda
komisie Ing. Jozef Štrba poďakoval prítomným za účasť a rokovanie komisie ukončil.

Zapísala:
Anna Petríková

Schválil: Ing. Jozef Štrba
predseda komisie

