
 Z á p i s n i c a 
 

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

konaného dňa 18. septembra 2013 o 14.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani 

 

 

 

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

 

Ospravedlnení členovia komisie: Marián Hudec, Anton Tuţinský 

 

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. Doriešenie vyuţitia sociálneho bývania v Starej Hute  

 2. Ţiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

 3. Ţiadosti o poskytnutie palivového dreva z MsL 

 4. Rôzne 

 

K bodu č. 1 

  

Mestskému úradu v Novej Bani bola doručená výzva Mestského bytového podniku 

Nová Baňa, s.r.o. o doriešenie vyuţitia objektu sociálneho bývania v časti Stará Huta, ktoré 

nie je uţ dlhšiu dobu vyuţívané.  

K prerokovaniu tohto bodu bola prizvaná konateľka MsBP Nová Baňa s.r.o. pani 

Anna Holá, ktorá podrobne informovala členov komisie o zlom stave uvedeného objektu, na 

ktorom je vykazovaná strata na nájomnom po predchádzajúcich nájomcoch vo výške 2.723,- 

euro. Pre pohľadávky spôsobené bývalými nájomcami je objekt odpojený od elektrickej 

energie aj od vody. Hygienik vydal zamietavé stanovisko k vyuţívaniu objektu pre rodiny 

s deťmi. Ubytovanie je vzdialené od mesta a nie je tu moţné nakúpiť si ani základné 

potraviny. Z týchto dôvodov MsBP navrhuje, aby mesto prevzalo tento objekt a vyuţilo ho na 

iné ako sociálne účely. Členom komisie bola doloţená aj fotodokumentácia tohto objektu, 

urobená pracovníkmi MsÚ. 

Komisia berie na vedomie správu o nevyhovujúcom stave budovy v Starej Hute, doporučuje 

tento objekt vyuţívať na iné ako sociálne účely. Treba však aby mesto Nová Baňa 

zabezpečilo náhradný objekt, ktorý by v mimoriadnej situácii slúţil ako núdzové bývanie pre 

občanov mesta. 

 

K bodu č. 2 

 

 Mestskému úradu v Novej Bani bola doručená jedna ţiadosť o jednorazovú dávku 

v hmotnej núdzi: 

- Anna Kráľová, Štúrova 8, Nová Baňa – je nezamestnaná uţ 10 rokov, stará sa o maloletého 

syna. Pracuje pre mesto na menších obecných sluţbách, jej príjem je niţší ako je ţivotné 

minimum pre ňu a syna. Ţiada jednorazovú dávku v hmotnej núdzi na nákup potravín. 

Komisia doporučuje poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 60,- euro na 

nákup potravín. 
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K bodu č. 3 

 

Mestské lesy, spol. s r.o. Nová Baňa – tak ako aj minulý rok - 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 

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

 

Mestskému úradu bolo doručených 6 ţiadostí na palivové drevo a to: 

- Jana Vozárová, Májová 9, Nová Baňa – je dlhodobo nezamestnaná, pracuje pre mesto na 

menších obecných sluţbách. Jej príjem je niţší ako je ţivotné minimum a na nákup dreva jej 

nezostávajú finančné prostriedky. 

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. 

- Jarmila Fabiánová, Švantnerova 26, Nová Baňa – stará sa o chorú matku a maloletého 

syna. Jediným príjmom do rodiny je príspevok na opatrovanie matky, lebo sa z dôvodu 24- 

hodinovej starostlivosti o ňu nemôţe nikde zamestnať. Má nízky príjem a nezostávajú jej 

financie 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. 

- Rastislav Šarközy, Záhrbská 74, Nová Baňa – je dlhodobo nezamestnaný, pracuje na 

menších obecných sluţbách pre mesto. Jeho 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 ţiadateľ prevezme v Mestských lesoch, spol. s r.o. Nová Baňa. 

- Lenka Gorbunovová, Dlhá lúka 47, 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. 

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

niţší ako je ţivotné minimum pre neho. 

Komisia nedoporučuje poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi – palivové drevo 

z dôvodu, ţe ţiadateľ má nedoplatky na daniach, poplatkoch za KO a za psa. 

- Oľga Belanová, Stará Huta 32, Nová Baňa – je dôchodkyňa, o palivové drevo ţiada 

z dôvodu, ţe zo svojho dôchodku spláca mesačne 230,- euro hypotéku za nebohého syna a po 

tejto úhrade jej zostáva menej ako je ţivotné minimum. Z toho dôvodu jej nezostávajú 

financie 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. 

 

 

K bodu č. 4 
 

 Zapisovateľka komisie informovala členov komisie o poskytnutí jednorazovej dávky 

v hmotnej núdzi vo výške 60,- euro pre pána Jozefa Tomu o ktorej rozhodol primátor mesta 

z dôvodu mimoriadnej situácie ţiadateľa. Menovaný bol prepustený z nemocnice v   

Handlovej,    rodina   sa    odmietla   o   neho    postarať,   on    potreboval   z  dôvodu   zlého  
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zdravotného stavu  pomoc v  domácnosti a tieţ financie na lieky, potraviny, hygienické 

potreby z dôvodu, ţe sa ocitol úplne bez prostriedkov preto, ţe jeho sociálna dávka bola 

vrátená späť na ÚPSVaR, lebo v čase jej vyplácania bol v nemocnici. Mesto mu poskytlo 

v rámci menších obecných sluţieb aj výpomoc do domácnosti na zabezpečenie nákupov, 

upratanie domácnosti, navarenie. Momentálne je menovaný znova v nemocničnom zariadení. 

 

 

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 


