
 Z á p i s n i c a 
 

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

konaného dňa 4. novembra 2013 o 14.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani 

 

 

 

Prítomní členovia komisie:  Viera Hudecová, Mgr. Sidónia Kureková,  Anton Tuţinský 

 

Ospravedlnení členovia komisie:  Ing. Jozef Štrba, Marián Hudec 

 

Zapisovateľka komisie: Anna Petríková 

 

 

 

 Podpredsedníčka komisie pani Viera Hudecová privítala členov komisie rozvoja, 

bytovej a sociálnej pri MsZ v Novej Bani, konštatovala, ţe komisia je uznášania schopná 

a otvorila rokovanie.  

 

 

Program:  1. Ţiadosti o poskytnutie palivového dreva z MsL 

 2. Rôzne 

 

 

K bodu č. 1 

  

Mestské lesy, spol. s r.o. Nová Baňa ponúkli Mestu Nová Baňa moţnosť poskytnúť palivové 

drevo (odrezky) pre sociálne odkázaných občanov, ktoré by bolo prideľované formou 

jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.  

Občania, ktorí by mohli toto drevo dostať, musia  spĺňať podmienku sociálnej odkázanosti, 

nesmú mať nedoplatky voči mestu na daniach, poplatkoch za psa a za komunálny odpad. 

 

Mestskému úradu boli doručené 4 ţiadosti na palivové drevo a to: 

 

- Mikulášková Ľudmila, Mariánska 12 Nová Baňa – je dôchodkyňa, jej príjem je vyšší ako 

je ţivotné minimum. 

Komisia nedoporučuje poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi – palivové drevo 

z dôvodu, ţe ţiadateľka nespĺňa podmienku sociálnej odkázanosti. 

 

- Kaločajová Marcela, Bukovina 49, Nová Baňa – je dlhodobo nezamestnaná, pracuje na 

menších obecných sluţbách pre mesto. Jej príjem je niţší ako je ţivotné minimum a nemá 

finančné prostriedky na nákup dreva. 

Komisia doporučuje poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi – 2 palety palivového 

dreva, ktoré si ţiadateľka prevezme v Mestských lesoch, spol. s r.o. Nová Baňa. 

 

- Kopernický Peter, Viničná cesta I/39, Nová Baňa – je invalidný dôchodca, jeho príjem je 

niţší ako je ţivotné minimum a nezostávajú mu financie na nákup dreva. 

Komisia doporučuje poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi – 2 palety palivového 

dreva, ktoré si ţiadateľ prevezme v Mestských lesoch, spol. s r.o. Nová Baňa. 
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- Gajdoš Štefan, Pod Gupňou 2, Nová Baňa – je dôchodca, jeho príjem je vyšší, ako je 

ţivotné minimum. 

Komisia nedoporučuje poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi – palivové drevo 

z dôvodu, ţe nespĺňa podmienku sociálnej odkázanosti a má nedoplatky na komunálnom 

odpade. 

 

 

Keďţe viac pripomienok ani námetov k prejednávanému programu nebolo, 

podpredsedníčka komisie pani Viera Hudecová poďakovala prítomným za účasť a rokovanie 

komisie ukončila. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:              Schválila:   Viera Hudecová  

Anna Petríková                                                                                      podpredsedníčka komisie 


