
Zápisnica

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

konaného dňa 24. mája 2021 o 15.00 hod. 
v zasadačke MsÚ v Novej Bani

Prítomní členovia komisie: Maroš Marko, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, 
MUDr. Mária Bradiaková

Ospravedlnení: Anton Medveď, Marián Hudec, Mgr. Juraj Kološta

Zapisovateľka: Ing. Mgr. Eliška Vallová

Program:
1. Žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi - palivové drevo
2. Návrhy na pridelenie dotácií v sociálnej oblasti pre rok 2021
3. Rôzne

Predseda komisie Maroš Marko privítal členov komisie rozvoja, bytovej a sociálnej pri MsZ 
v Novej Bani.

K bodu - Žiadosti o jednorarozovú dávku v hmotnej núdzi - palivové drevo

Predseda komisie informoval členov o doručení žiadostí o jednorazovú dávku v hmotnej 
núdzi - palivové drevo na Mestský úrad od januára 2021 do mája 2021. Spolu žiadostí 
o dávku v hmotnej núdzi požiadalo 8 žiadateľov.

Komisia prešla každú žiadosť o palivové drevo osobitne. Členovia komisie počas diskusie 
vyjadrili súhlas s poskytnutím palivového dreva pre všetkých žiadateľov, preto o návrhu dal 
predseda komisie hlasovať spoločne.

Predseda komisie dal o tomto návrhu hlasovať:

Hlasovanie k bodu č. 1

Prítomných | 4 | Ža: 4 Proti: Ô I Zdržalo sa: T"0

Záverečné stanovisko k bodu č. I

Komisia odporúča poskytnúť palivové drevo všetkým žiadateľom o jednorazovú pomoc 
v hmotnej núdzi.



K bodu - Návrhy na pridelenie dotácie v sociálnej oblasti pre rok 2021

V druhom bode rokovania zapisovateľka komisie predstavila členom komisie doručené 
žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2021 pre časť Invalidita, Staroba 
a Rodina a deti. V časti rozpočtu Invalidita bol schválený rozpočet vo výške 500,- Eur, 
Staroba vo výške 500,- Eur a v časti Rodina a deti vo výške 500,- Eur.

Doručené žiadosti:
Základná organizácia slovenského zväzu zdravotne postihnutých - požadovaná výška 
dotácie 800,- Eur na zdravotné, výživové, hygienické a dezinfekčné prostriedky. Plánovaný 
zájazd do Bytče v tomto roku neuskutočnia.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Novej Bani - požadovaná výška 
dotácie 500,- Eur na kultúrne podujatie spojené s výletom na Červený kameň, prehliadka 
mesta Trnava a divadelné predstavenie.

Materské centrum Gašparko - požadovaná výška dotácie 800,- Eur na didaktické, 
vzdelávacie pomôcky, objednanie psychológa, prednášajúcich workshopov, reklamu 
a plagáty.

eRko - hnutie kresťanských spoločenstiev detí - požadovaná výška dotácie 500,- Eur na 
Detský letný eRko tábor - na ubytovanie.

Bod č. 2
Základnej organizácii slovenského zväzu zdravotne postihnutých - doporučila komisia 
poskytnúť dotáciu vo výške 500,- Eur na zdravotné, výživové, hygienické a dezinfekčné 
prostriedky.

Predseda komisie dal o tomto návrhu hlasovať:

Hlasovanie k bodu č.2

Prítomných | 4 1 Za: 4 1 Proti: 1 0 | Zdržalo sa: | 0

Záverečné stanovisko k bodu č. 2

Komisia odporúča poskytnúť dotáciu vo výške 500,- Eur Základnej organizácii slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých v Novej Bani na zdravotné, výživové, hygienické a dezinfekčné 
prostriedky.

Bod č. 3
Základnej organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku v Novej Bani - doporučila komisia 
poskytnúť dotáciu vo výške 500,- Eur na kultúrne podujatie spojené s výletom na Červený 
kameň, prehliadka mesta Trnava a divadelné predstavenie.

Predseda komisie dal o tomto návrhu hlasovať:

Hlasovanie k bodu č.3

Prítomných 4 Za: 4 Proti: 0 Zdržalo sa: \0



Záverečné stanovisko k bodu č. 3

Komisia odporúča poskytnúť dotáciu vo výške 500,- Eur Základnej organizácii Jednoty 
dôchodcov na Slovensku v Novej Bani na kultúrne podujatie spojené s výletom na Červený 
kameň, prehliadkou mesta Trnava a divadelné predstavenie - úhrada dopravy a lístkov na 
divadelné predstavenie.

Bod č. 4
Materskému centru Gašparko - komisia doporučila poskytnúť dotáciu vo výške 200,- Eur na 
didaktické, vzdelávacie hračky a pomôcky.

Predseda komisie dal o tomto návrhu hlasovať:

Hlasovanie k bodu č. 4

Prítomných | 4 | Zač 4 i Proti: D I Zdržalo sa: p?

Záverečné stanovisko k bodu č. 4

Komisia odporúča poskytnúť dotáciu vo výške 200,- Eur Materskému centru Gašparko 
v Novej Bani na zakúpenie didaktických, vzdelávacích hračiek a pomôcok.

Bod č. 5
eRku - hnutiu kresťanských spoločenstiev detí - doporučuje komisia poskytnúť dotáciu vo 
výške 300,- Eur na Detský letný eRko tábor - na ubytovanie.

Predseda komisie dal o tomto návrhu hlasovať:

Hlasovanie k bodu č. 5

Prítomných | 4 | Žäč 4 | Proti: | 0 | Zdržalo sa: | 0

Záverečné stanovisko k bodu č. 5

Komisia odporúča poskytnúť dotáciu vo výške 300,- Eur eRku - hnutiu kresťanských 
spoločenstiev detí na Detský letný eRko tábor na ubytovanie.

K bodu - Rôzne

V rámci bodu Rôzne pani konateľka Mestského bytového podniku s.r.o. informovala 
o doručenej žiadosti o uvoľnenie 2-izbového bytu s balkónom k termínu 31. 08. 2021 
a o vzniknutom nedoplatku na jednom byte z dôvodu jeho neobsadenia od dátumu uvoľnenia 
bytu predchádzajúcim majiteľom.

Zapísala: Ing. Mgr. Eliška Vallová Schválil:

edseda komisie


