
 Z á p i s n i c a 
 

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

konaného dňa 22. apríla 2013 o 14.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani 

 

 

 

Prítomní členovia komisie:  Ing. Jozef Štrba, Mgr. Sidónia Kureková, Anton Tuţinský,   

 

Ospravedlnení členovia komisie: Viera Hudecová, 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 dotáciu  

 2. Riešenie problému ľudí bez domova 

 3. Rokovací poriadok komisie – návrh 

 4. Rôzne 

 

K bodu č. 1 

  

Mestskému úradu v Novej Bani boli doručené dve ţiadosti na dotáciu z rozpočtu 

mesta a to: 

- Jednota dôchodcov Slovenska, ZO Nová Baňa ţiada dotáciu 900,- euro na Organizovanie 

a zabezpečenie stretnutia seniorov z okresu Ţarnovica, nákup oblečenia pre speváčky 

a hudobníka speváckej skupiny Jesienky a úhradu prepravného na poznávací zájazd do Tatier. 

Komisia doporučuje poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 600,- euro na 

organizovanie a zabezpečenie stretnutia seniorov z okresu Ţarnovica. 

 

- Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO Nová Baňa ţiada dotáciu 500,- euro na 

úhradu nákladov na dopravu na zájazdy v roku 2013. 

Komisia doporučuje poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 400,- euro na úhradu 

nákladov na dopravu na zájazdy v roku 2013. 

 

K bodu č. 2 

 

 Mestskému úradu v Novej Bani bol dňa 8.4.2013 doručený podnet pani PhDr. Lýdie 

Blahovej,  Nábreţná 17,  Nová Baňa vo veci pomoci ľuďom bez domova - poskytnutie 

najnutnejšej pomoci na preţitie.  

Zapisovateľka komisie informovala členov komisie, ţe v zimnom období mali bezdomovci 

moţnosť prenocovania v miestnosti pri kotolni na sídlisku Vstup pri Zanzibare, ktorú však ani 

jeden nevyuţil. O tejto moţnosti ich informovala hliadka Mestskej polície. Taktieţ im boli 

rozdané vetrovky, teplé svetre a iné ošatenie. Na porade vedenia MsÚ dňa 12.2.2013 sa 

prerokovala moţnosť vyuţiť na krízové bývanie budovu bývalého MsBP na ul. Cintorínskej. 

Tento návrh však bol zamietnutý s tým, ţe budova bude vyuţitá na prenájom, prípadne 

odpredaj. 
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Komisia doporučuje vedeniu MsÚ zaoberať sa moţnosťou dať do prevádzky budovu v Starej 

Hute č. II/12 , ktorá je majetkom mesta a v budúcnosti by mohla slúţiť na takého krízové 

bývanie pre občanov Novej Bane. 

 

 

 

K bodu č. 3 

 

 Vedúca správneho oddelenia, Mgr. Ľudmila Rajnohová pripravila návrh rokovacieho 

poriadku komisií pri MsZ v Novej Bani, ktorý bol rozposlaný poslancom MsZ na 

pripomienkovanie. S týmto návrhom boli na dnešnom zasadnutí oboznámení aj ostatní 

členovia komisie, ktorí konštatovali, ţe pre prácu tejto komisie je tento návrh zloţitý a treba 

ho zjednodušiť. Predmetným návrhom sa však bude ešte zaoberať mestské zastupiteľstvo, kde 

dostane konečnú podobu. 

Predseda komisie určil za svojho podpredsedu poslankyňu MsZ, pani Vieru Hudecovú. 

 

 

 

K bodu č. 4 
 

 Zapisovateľka komisie informovala členov komisie o odovzdaní spopolnených 

telesných pozostatkov (urny) pána Jozefa Fábera, ktorý umrel 13.11.2010. Odovzdanie 

prebehlo dňa 5.4.2013 a urnu prevzala sestra nebohého, pani Anna Sekerešová  zo Ţarnovice. 

Do tohto dňa boli synom nebohého uhradené všetky poplatky za prevoz a kremáciu nebohého, 

ktoré pôvodne platilo mesto. 

 Ďalej informovala o podaní návrhu na Okresný súd v Ţiari nad Hronom na  vykonanie 

exekúcie na vypratanie bytu č. 2 na ul. Pod sekvojou č. 27, ktorý odmieta uvoľniť pán 

Zimermann. Návrh bol podaný dňa 9.4.2013. 

 Zástupcovia mesta – primátor mesta Mgr. Ján Havran a vedúca SO Mgr. Rajnohová sa 

zúčastnili na výročnej členskej schôdzi Jednoty dôchodcov Slovenska ZO Nová Baňa a ZO 

Slov. zväzu invalidov Nová Baňa. Poţiadavky občanov, vznesené na týchto podujatiach, budú 

riešené v rámci mesta. 

 

 

 

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 


