
Zápisnica

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

konaného dňa 21. septembra 2021 o 15.30 hod. 
v zasadačke MsÚ v Novej Bani

Prítomní členovia komisie: Maroš Marko, Mgr. Branislav Pirháč, Anton Medveď,
MUDr. Mária Bradiaková, Ing. Jozef Štrba, Mgr. Juraj Kološta, 
Marián Hudec

Zapisovateľka: Ing. Mgr. Eliška Vallová

Program:
1. Pridelenie 3-izbového bytu na ul. Pod sekvojou 17
2. Žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi - palivové drevo
3. Rôzne

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

K bodu č. 1

Predseda komisie informoval členov o doručení žiadosti na Mestský úrad o odovzdanie 3- 
izbového bytu na ul. Pod sekvojou 17 k 30. 09. 2021.

Pri výbere nového nájomníka bol braný do úvahy trvalý pobyt žiadateľa, dátum podania 
žiadosti, počet nájomníkov v predmetnom byte, nedoplatky voči Mestu Nová Baňa.

Po zvážení všetkých podmienok komisia doporučila prideliť byt:

žiadateľke |
| Nová Baňa.

Predseda komisie dal o tomto návrhu hlasovať:

Hlasovanie č.l

| Prítomných | 7 [ Za: [ 7 | Proti: | 0 | Zdržalo sa: | 0 |

Záverečné stanovisko k hlasovaniu č. 1

Komisia odporúča prideliť nájomný byt uvedenému uchádzačovi o nájomný byt.



Na základe pridelenia 3-izbového bytu uvedenej žiadateľke, komisia pristúpila k prideleniu jej 
2-izbového nájomného bytu na ul. Pod sekvojou 29.

Pri výbere nového nájomníka bol braný do úvahy trvalý pobyt žiadateľa, dátum podania 
žiadosti, počet nájomníkov v predmetnom byte, nedoplatky voči Mestu Nová Baňa.

Po zvážení všetkých podmienok komisia doporučila prideliť byt:

žiadateľom
Nová Baňa.

Predseda komisie dal o tomto návrhu hlasovať:

Hlasovanie č. 2

| Prítomných 7 | Za: 7 | Proti: 0 | Zdržalo sa: | 0 |

Záverečné stanovisko k hlasovaniu č. 2

Komisia odporúča prideliť nájomný byt uvedeným uchádzačom o nájomný byt.

K bodu č. 2

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 o dávku v hmotnej 
núdzi - palivové drevo požiadalo 5 žiadateľov. Jedna žiadosť bola o dávku v hmotnej núdzi - 
finančná výpomoc.

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 č. 3

Prítomných | 7 | Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0

Záverečné stanovisko k hlasovaniu č. 3

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

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci - žiadateľka o uvedenú pomoc je 
dlžníkom voči Mestu Nová Baňa. Už niekoľko rokov neplatí poplatok za komunálny odpad, čo 
je v rozpore s možnosťou poskytnúť finančnú pomoc žiadateľke. Mesto Nová Baňa uvedenej 
žiadateľke poskytlo potravinovú pomoc zo spoločného projektu s LIDL v.o.s. „Podeľ sa 
a pomôž“.

Komisia neodporučila poskytnúť finančnú pomoc žiadateľke.



Predseda komisie dal o tomto návrhu hlasovať:

Hlasovanie č. 4

Prítomných 1 7 | Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0

Záverečné stanovisko k hlasovaniu č. 4

Komisia neodporúča poskytnúť finančnú pomoc žiadateľke o jednorazovú pomoc v hmotnej 
núdzi.

K bodu č. 3

K 31. 08. 2021 došlo v rámci kompetencie primátora mesta k zámene 1-izbového bytu na ul. 
Pod sekvojou 13 za menší 2-izbový byt na ul. Pod sekvojou 27. Voľný 1-izbový byt mal slúžiť 
k zámeru - bytová rezerva v prípade vyskytnutia sa mimoriadnej udalosti. V rámci mesiaca 
september došlo k prehodnoteniu uvedeného zámeru a byt bol opätovne zaradený do prenájmu 
pre žiadateľov o 1 -izbové byty.

Na základe predstaveného záujmu o poskytnutie bytu pre trénerov mládeže v Mestskom 
futbalovom klube - komisia doporučila, aby k uzavretiu nájmu pre trénera mládeže mimo 
uvedeného poradia žiadostí o predmetný byt - využil primátor Článok XIII. bod 2 VZN č. 
12/2020 o podmienkach prideľovania a nájmu bytov postavených s podporou štátu - KBV 
Hrádza - BYTOVÝ DOM A2 NB.

Predseda komisie dal o tomto návrhu hlasovať:

Hlasovanie č. 5

Prítomných | 7 | Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: \ 0

Záverečné stanovisko k hlasovaniu č. 5

Komisia odporúča primátorovi mesta dať 1 -izbový byt do nájmu trénerom mládeže MFK na 
základe Článku XIII. bod 2 VZN č. 12/2020 o podmienkach prideľovania a nájmu bytov 
postavených s podporou štátu - KBV Hrádza - BYTOVÝ DOM A2 NB.

/

Zapísala: Ing. Mgr. Eliška Vallová Schválil: ar;oš Marko


