
 Z á p i s n i c a 
 

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

dňa 23. januára 2013 

 

 

 

Prítomní:  Ing. Jozef Štrba, Ing. Marián Hudec, Mgr. Sidónia Kureková, Anna Petríková  

 

Program: 1. Pridelenie 2-izbového nájomného bytu 

2. Ţiadosti na palivové drevo       

  3. Ţiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi  

4. Ţiadosti o dotáciu 

5. 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, ţe dňa 

31.1.2013 bude odovzdaný 2-izbový nájomný byt č. 2 na I. poschodí na ul. Pod sekvojou č. 

27, súpisné číslo 1707. 

Mestský úrad v Novej Bani eviduje 10 ţiadostí o 2-izbový nájomný byt, ktorých 

ţiadatelia vyhovujú poţiadavke dostatočného príjmu pre prideľovaný byt: 

 

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

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

v Novej Bani na ul. Pod sekvojou. 

- Šmondrková Mária, Kútovská cesta I/109, Nová Baňa – slobodná, bezdetná, ţije u rodičov 

a chce sa osamostatniť. 

- Tomčániová Štefánia, Mgr., Hlavná č. 19, Hronský Beňadik – slobodná, bezdetná, ţije 

u rodičov, pracuje v Novej Bani v DSS Hrabiny a chcela by bývať v mieste svojho 

pracoviska. 

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

osamostatniť. 

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

- Víglaská Katarína, Starohutská 156, Nová Baňa – rozvedená, ţije so synom v podnájme, 

chcela by mať vlastné bývanie. 

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

Baňa – ţijú u svojich rodičov a chcú sa osamostatniť. 

- Červenáková Jana, Čierny lúh 24, Nová Baňa – slobodná bezdetná, ţije s matkou v RD, 

chce sa osamostatniť. 

- Jurášik Ján Mgr., Mieru 46, Nová Baňa – je ţenatý, bezdetný, pracuje v Detskom domove 

Nová Baňa, ţije v podnájme a chce sa osamostatniť. 

- Mihálová Brigita, Orovnica 215 – je dôchodkyňa a ţiada o pridelenie bytu v Novej Bani. 

 

 Komisia doporučuje primátorovi mesta 2-izbový nájomný byt č. 2 na I. poschodí, na 

ul. Pod sekvojou č. 27 prideliť Kataríne Víglaskej, Nová Baňa. 
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K bodu č. 2 
 

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 

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

 

Mestskému úradu boli doručené 2 ţiadosti na palivové drevo a to: 

- Paller Štefan, Starohutská č. 7, Nová Baňa – ţiada o poskytnutie palivového dreva. Je 

invalidný dôchodca, ţije s matkou dôchodkyňou.  

Komisia nedoporučuje poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi z dôvodu, ţe ţiadateľ 

nespĺňa podmienku sociálnej odkázanosti. 

- Kopernický Ján, Mariánska 19, Nová Baňa – ţiada o poskytnutie palivového dreva. Je 

dlhodobo nezamestnaný,  jeho príjem je niţší ako ţivotné minimum a na nákup dreva mu 

nezostávajú finančné prostriedky. 

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.  

 

K bodu č. 3 

 

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

- Mišura Miroslav, Pod sekvojou č. 25, Nová Baňa – je dlhodobo nezamestnaný, jeho 

manţelka pracuje pre mesto na aktivačných prácach. Majú 3 deti a ţiadajú o jednorazovú 

dávku v hmotnej núdzi na nákup zimného oblečenia pre svoje deti. 

Komisia doporučuje poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 80,- euro na 

nákup detského oblečenia. 

 

K bodu č. 4 

 

Mestskému úradu boli doručené 2 ţiadosti na dotáciu z rozpočtu mesta a to: 

- Materské centrum Gašparko, Kalvárska 37, Nová Baňa – ţiada dotáciu 500,- euro na 

aktivity karneval, Míľa pre mamu, narodeniny MC, vianočný program na ktoré chcú zakúpiť 

nové hračky, materiál na tvorivé dielne a výzdobu, knihy a CD. 

Komisia doporučuje poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2013 vo výške 100,- euro na 

zakúpenie hračiek, materiálu na tvorivé dielne, knihy, CD. 

- eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Oblastné centrum Nová Baňa a okolie – 

ţiada dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2013 vo výške 350,- euro na ubytovanie a dopravu pre 

účastníkov letného eRko tábora, ktorý bude realizovaný v termíne 16. – 21. júl 2013 na chate 

Mária na Králikoch pre 35 detí z Novej Bane, organizovaných v spoločenstve. 

Komisia doporučuje poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2013 vo výške 150,- euro na 

ubytovanie a dopravu účastníkov letného eRko tábora na Králikoch. 

 

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 


