
 Z á p i s n i c a 
 

napísaná zo zasadnutia komisie rozvoja, bytovej a sociálnej pri MsZ v Novej Bani  

konaného dňa 6. augusta 2014 o 14.30 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani 

 

 

Prítomní členovia komisie:  Ing. Jozef Štrba, Viera Hudecová, Mgr. Sidónia Kureková, 

Anton Tuţinský     

 

Ospravedlnený:   Marián Hudec 

 

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 1-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 

28.8.2014 bude odovzdaný 1-izbový nájomný byt č. 11 na 4. Poschodí na ul. Pod sekvojou č. 

23, súpisné číslo 1892. 

 Mestský úrad eviduje 4 ţiadateľov, ktorí majú záujem o pridelenie 1-izbového alebo 

2-izbového bytu a vyhovujú poţiadavke dostatočného príjmu pre pridelenie tohto 1-izbového 

nájomného bytu: 

 

- Zvercová Emília, Borošova 3, Nová Baňa – je slobodná, bezdetná, je vlastníkom bytu v  

RD na ul. Borošova 3, kde býva niekoľko ďalších rodín. Má nevyhovujúce podmienky na 

bývanie a z toho dôvodu ţiada o pridelenie nájomného bytu. Jej ţiadosť je v evidencii od  júla 

2011. 

- Florek Peter, Cintorínska 42, Nová Baňa – je slobodný, bezdetný, býva v byte so svojou 

matkou a chce sa osamostatniť. Ţiadosť je v evidencii od apríla 2014. 

- 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. 

 

 Komisia doporučuje primátorovi mesta 1- izbový nájomný byt č. 11 na 4. poschodí, na 

ul. Pod sekvojou č. 23 prideliť Emílii Zvercovej, Borošova 3, Nová Baňa. 

 

 

 



 

- 2 - 

 

 

K bodu č. 2 

 

 Mestskému úradu v Novej Bani boli doručené tri ţiadosti o jednorazovú dávku 

v hmotnej núdzi: 

- Belujský Jozef, Mariánska 26, Nová Baňa – je dlhodobo nezamestnaný - uţ 11 rokov, 

nedarí sa mu nájsť si zamestnanie. Jeho príjem je niţší ako je ţivotné minimum. Ţiada o 

jednorazovú dávku v hmotnej núdzi na nákup potravín. 

Komisia doporučuje poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 30,- euro na 

nákup potravín. 

 

- Králiček Peter, Hrádza 50, Nová Baňa – je dlhodobo nezamestnaný, nedarí sa mu nájsť si 

stále zamestnanie. Ţiada o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi na nákup potravín, oblečenia 

a obuvi. 

Komisia doporučuje poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 30,- euro na 

nákup potravín, oblečenia a obuvi 

 

- Kráľová Anastázia, Nábreţná 5, Nová Baňa – je nezamestnaná od roku 2010, nemá 

moţnosť sa zamestnať, jej príjem je niţší ako je ţivotné minimum, ţije s druhom, ktorý je 

dôchodca. Ţiada jednorazovú dávku v hmotnej núdzi na nákup potravín. 

Komisia doporučuje poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 30,- euro na 

nákup potravín. 

 

 

 

Keďţe viac pripomienok ani námetov k prejednávanému programu nebolo, predseda 

komisie Ing. Jozef Štrba poďakoval prítomným za účasť a rokovanie komisie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:              Schválil:   Ing. Jozef Štrba  

Anna Petríková                                                                                     predseda komisie 


