
 Z á p i s n i c a 
 

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

dňa 27. februára 2013 

 

 

 

Prítomní:  Ing. Jozef Štrba, Viera Hudecová, Mgr. Sidónia Kureková, Anton Tuţinský, Anna 

Petríková  

 

Program:  1. Ţiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi  

 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 

  

 

Mestskému úradu bola doručená 1 ţiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a to: 

 

- Miháliková Alena, Laznícka cesta 91, Nová Baňa – je dlhodobo nezamestnaná, nedarí sa jej 

nájsť si prácu. Ţije s matkou a bratom v skromných podmienkach. Jej príjem je niţší ako 

ţivotné minimum a nezostávajú jej finančné prostriedky na úhradu nákladov na domácnosť. 

Komisia doporučuje poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 50,- euro na 

nákup potravín. 

 

K bodu č. 2 

 

Zapisovateľka komisie informovala prítomných o dochádzke jednotlivých členov 

komisie na jej zasadnutia za roky 2011 a 2012. Účasťou členov všetkých komisií na ich 

zasadnutiach v spomenutom období sa bude zaoberať aj dnešné zasadnutie MsZ. 

Ďalej informovala prítomných o problémoch s odovzdaním 2 – izbového nájomného 

bytu č. 2 na ul. Pod sekvojou č. 27 po neplatičovi, ktorý sa neustále vyhýba jeho odovzdaniu 

uţ celý mesiac február (byt mal byť odovzdaný 31.1.2013). Členovia komisie doporučujú 

zosúladiť rozhodnutie o pridelení bytu s termínom odovzdania bytu a informovať p. Víglaskú 

o vzniknutej situácii. Ďalej doporučujú aby p. Víglaskej, ktorej uţ bol predmetný byt 

pridelený, no nebol jej ešte odovzdaný, bol v prípade uvoľnenia podobného nájomného bytu, 

tento pridelený prednostne jej.  

 

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 


