Zápisnica
napísaná zo zasadnutia komisie rozvoja, bytovej a sociálnej pri MsZ v Novej Bani
konaného dňa 16. apríla 2014 o 14.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani

Prítomní členovia komisie: Ing. Jozef Štrba, Marián Hudec, Anton Tuţinský
Neprítomní: Viera Hudecová, 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. Zmena nájomníka v byte č. 9 na ul. Pod sekvojou č. 25
2. Ţiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
3. Ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
4. Rôzne

K bodu č. 1
K prerokovaniu tohto bodu bola prizvaná pani riaditeľka MsBP Nová Baňa, s.r.o.,
Anna Holá, ktorá členov komisie informovala o tomto probléme.
Mestský úrad v Novej Bani poţiadala pani Katarína Beličínová o riešenie situácie,
ktorá vznikla po rozvode jej manţelstva s Dušanom Beličínom. Obidvaja sú nájomníkmi bytu
č. 9 na ul. Pod sekvojou č. 25, no často meškali s úhradou nájomného aţ sa stali neplatičmi
a dlhujú na nájomnom. Z tohto dôvodu nebola s nimi uzavretá nájomná zmluva a v byte
bývali bez právneho dôvodu. Ich dcéra so svojím maloletým dieťaťom má v tomto byte trvalý
pobyt a z dôvodu, aby ona nezostala bez bytu, poţiadala pani Katarína Beličínová, aby sa
novým nájomníkom stala jej dcéra Monika so svojím druhom a so svojím dieťaťom. Bývalý
nájomníci – Katarína a Dušan Beličínovci sa z bytu vysťahujú.
Členovia komisie k tomuto prípadu zaujali nasledovné stanovisko: súhlasia s tým, aby
sa nájomníkom bytu č. 9 na ul. Pod sekvojou č. 25 stali ako ţiadateľ Monika Beličínová,
partner Lukáš Siekela a ich dieťa mal. Lukáš Siekela, ale pod podmienkou, ţe vyrovnajú dlh
na nájomnom po predchádzajúcich nájomníkoch a zabezpečia vklad do garančného fondu.
Keď bude toto splnené, môţe byť s nimi uzavretá nájomná zmluva zatiaľ len do konca roka
2014. Obidvaja spĺňajú podmienku príjmu pre pridelenie tohto nájomného bytu a nemajú voči
mestu ţiadne nedoplatky.
Komisia doporučuje zmeniť nájomníka v byte č. 9 na ul. Pod sekvojou č. 25 z doterajších
nájomníkov Dušana Beličína a Kataríny Beličínovej na ich dcéru Moniku Beličínovú, bytom
Nová Baňa, Pod sekvojou č. 25, byt č. 9 a jej partnera Lukáša Siekelu, bytom Pukanec,
Sluková brána 688/11, po vyrovnaní všetkých nedoplatkov, evidovaných na Katarínu
a Dušana Beličína voči Mestskému úradu Nová Baňa a Mestskému bytovému podniku Nová
Baňa s.r.o.

-2K bodu č. 2
Mestskému úradu v Novej Bani boli doručené dve ţiadosti o jednorazovú dávku
v hmotnej núdzi:
- Miháliková Alena, Laznícka cesta 91, Nová Baňa – je nezamestnaná uţ 2 roky, nedarí sa jej
nájsť si zamestnanie, no pracuje pre mesto na aktivačných prácach. Jej 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 50,- euro na
nákup potravín.
- Pastierová Monika, Nábreţná 10, Nová Baňa – je dlhodobo nezamestnaná, nedarí sa jej
nájsť si stále zamestnanie, pracuje pre mesto na menších obecných sluţbách. Ţiada
o jednorazovú dávku na čiastočnú úhradu nákladov na pohreb jej zomrelého otca, Antona
Pastiera. Ţiadateľka má dve deti, ktoré študujú, je ţiviteľkou rodiny, ţije len zo sociálnych
dávok a malého príjmu za prác na dohodu. Pohreb nebohého otca vybavovala a hradila ona.
Komisia doporučuje poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 100,- euro na
čiastočnú úhradu nákladov na pohreb jej otca Antona Pastiera.
K bodu č. 3
Mestskému úradu v Novej Bani boli doručené dve ţiadosti na dotáciu z rozpočtu
mesta:
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Nová Baňa – ţiadajú dotáciu 400,- euro
z rozpočtu mesta na úhradu nákladov na kultúrno-spoločenský poznávací zájazd pre svojich
členov.
Komisia doporučuje poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 400,- euro na úhradu
nákladov na kultúrno-spoločenský poznávací zájazd.
- Jednota dôchodcov Slovenska ZO Nová Baňa - ţiadajú dotáciu 400,- euro z rozpočtu
mesta na úhradu nákladov na kultúrno-spoločenský poznávací zájazd pre svojich členov.
Komisia doporučuje poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 400,- euro na úhradu
nákladov na kultúrno-spoločenský poznávací zájazd.

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

