
 Z á p i s n i c a 
 

napísaná zo zasadnutia komisie rozvoja, sociálno – bytovej pri MsZ v Novej Bani  

dňa 20. marca 2013 

 

 

 

Prítomní:  Ing. Jozef Štrba, Marián Hudec, Viera Hudecová, Anton Tužinský, Anna Petríková  

 

Program:  1. Pridelenie 2-izbového nájomného bytu  

 2. Rôzne 

  

 Predseda komisie Ing. Jozef Štrba privítal na zasadnutí členov komisie rozvoja, 

sociálno – bytovej pri MsZ v Novej Bani a otvoril rokovanie.  

 

 

K bodu č. 1 

  

Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. oznámil MsÚ v Novej Bani, že dňa 

28.3.2013 bude odovzdaný 2-izbový nájomný byt č. 13 na prízemí na ul. Pod sekvojou č. 21, 

súpis. č. 1892.  

 

Jedná sa o byt, ktorý má výmeru ako 3-izbový a nájomné v ňom je  tiež v takej výške 

ako za trojizbový nájomný byt. Výber nájomníkov bude robený zo žiadateľov, ktorí žiadali 

o 2 alebo 3-izbový byt a vyhovujú požiadavke dostatočného príjmu pre dvojizbový byt 

v bytovom dome A3. 

 

Mestský úrad v Novej Bani eviduje 7 žiadostí o 2-izbový nájomný byt, ktorých 

žiadatelia vyhovujú požiadavke dostatočného príjmu pre prideľovaný nájomný byt: 

 

- Dufala Ján s manželkou Annou,  Rybarpolská 74/6, Ružomberok – dôchodcovia, chcú sa 

k nám presťahovať z dôvodu zlého zdravotného stavu. Pomáhala by im dcéra, ktorá býva 

v Novej Bani na ul. Pod sekvojou. 

- Rumanko Peter, Mieru 18, Nová Baňa a partnerka Martina Budinská, Bukovina 52 – žijú 

u rodičov a chcú sa osamostatniť. 

- Szentiványi Igor, Štúrova 29, Nová Baňa – je rozvedený, žije so svojím synom v 2-

izbovom byte a chce väčší byt. 

- Mgr. Jazvinský Róbert, Starohutská 36, Nová Baňa a partnerka Jana Hurňanská, Malá 

Lehota 574 – žijú u rodičov a chcú sa osamostatniť. 

- Tužinský Lukáš, Moyzesova 8, Nová Baňa – má jedného syna, žijú u rodičov a chcú sa 

osamostatniť. 

- Král Michal, Pod sekvojou 25, Nová Baňa – slobodný, bezdetný, žije s matkou, chce sa 

osamostatniť. 

- Zvercová Emília, Borošova 3, Nová Baňa  - slobodná, bezdetná, vlastníčka bytu v RD. 

 

 Komisia doporučuje primátorovi mesta 2-izbový nájomný byt č. 13 na prízemí, na ul. 

Pod sekvojou č. 21 prideliť Lukášovi Tužinskému, Moyzesova 8, Nová Baňa. 
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K bodu č. 2 

 

Predseda komisie informoval prítomných, že Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

na svojom zasadnutí dňa 27.2.2013 svojím uznesením č. 19/2013 schválilo odvolanie Ing. 

Svetozára Gavoru z funkcie člena komisie rozvoja, bytovej a sociálnej.  

 

 

 

Keďže 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 


