
 Z á p i s n i c a 
 

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

konaného dňa 5. februára 2014 o 14.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani 

 

 

 

 

Prítomní členovia komisie:  Ing. Jozef Štrba, Viera Hudecová, Tuţinský Anton    

                                                

Ospravedlnení členovia komisie:  Mgr. Sidónia Kureková 

 

Neprítomný: 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. Ţiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

   2. Ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta 

 3. Rôzne 

 

 

K bodu č. 1 

  

 

 

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

v hmotnej núdzi: 

- Drábik Jozef, Nová Baňa – je nezamestnaný uţ 2 roky, nedarí sa mu nájsť si zamestnanie 

jeho príjem je niţší ako je ţivotné minimum. Ţiada jednorazovú dávku v hmotnej núdzi na 

nákup potravín. 

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

nákup potravín. 

 

- Búry Emil, Rekreačná 370, Nová Baňa – je dlhodobo nezamestnaný, momentálne 

umiestnený v zdravotníckom zariadení po utrpenom úraze. Po skončení pobytu v nemocnici 

bude umiestnený na platenom oddelení pre dlhodobo chorých do doby, kým mesto zabezpečí 

obývateľnosť jeho priestorov v dome.  Jeho príjem je niţší ako ţivotné minimum. Ţiada 

jednorazovú dávku v hmotnej núdzi na úhradu liečebných nákladov v zariadení, nákup 

potravín, liekov, hygienických potrieb a najnutnejšieho oblečenia. 

Komisia doporučuje poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 150,- euro na 

úhradu liečebných nákladov, nákup potravín, liekov, hygienických potrieb a oblečenia. 
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K bodu č. 2 

 

 Mestskému úradu v Novej Bani bola doručená jedna ţiadosť na dotáciu z rozpočtu 

mesta: 

- Materské centrum Gašparko, Kalvárska 37, Nová Baňa – ţiada dotáciu 500,- euro na 

zakúpenie nových hračiek, materiálu na tvorivé dielne a výzdobu, knihy a CD na akcie 

karneval, Míľa pre mamu, narodeniny MC Gašparko, vianočný program. 

Komisia doporučuje poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 100,- euro na zakúpenie 

nových hračiek, materiálu na tvorivé dielne a výzdobu, knihy a CD. 

 

 

K bodu č. 3 

 

 Zapisovateľka komisie informovala prítomných, ţe dňa 5.2.2014 sa malo konať 

vypratanie bytu č. 2 na ul. Pod sekvojou č. 27 z dôvodu dlhodobého neplatenia nájomného za 

tento byt. Z dôvodu, ţe nebolo moţné doručiť povinnému (nájomníkovi) oznámenie o tomto 

vyprataní, nemohlo sa to uskutočniť. Bude mu súdom stanovený opatrovník na doručovanie 

písomností, aby sa mohlo v tejto veci konať ďalej. 

 

 

 

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 


