Zápisnica
napísaná zo zasadnutia komisie rozvoja, bytovej a sociálnej
pri MsZ v Novej Bani
konaného dňa 23. mája 2022 o 15.00 hod.
v zasadačke MsÚ v Novej Bani
Prítomní členovia komisie: Maroš Marko, Ing. Jozef Štrba, MUDr. Mária Bradiaková, Mgr.
Branislav Pirháč, Anton Medveď, Mgr. Juraj Kološta
Ospravedlnený:

Marián Hudec

Zapisovateľka:

Ing. Mgr. Eliška Vallová

Program:
1. Pridelenie 2-izbového bytu na ul. Pod sekvojou 13
2. Rôzne
Predseda komisie Maroš Marko privítal členov komisie rozvoja, bytovej a sociálnej pri MsZ
v Novej Bani. Informoval ich o doručenej žiadosti o odovzdanie 1-izbového bytu na ul. Pod
sekvojou 17 k 30. 06. 2022. Uvedený bod rokovania zaradili do programu.
Doplnený program:
1. Pridelenie 2-izbového bytu na ul. Pod sekvojou 13
2. Pridelenie 1-izbového bytu na ul. Pod sekvojou 17
3. Rôzne
K bodu programu č. 1
K bodu č. 1
Predseda komisie informoval členov o odovzdaní bytu Pod sekvojou 13, 2-izbový byt na
3. poschodí k 31. 05. 2022.
Komisia si prešla aktuálne žiadosti o 2-izbový byt. 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 Peter Florek a Darina Gašparová,
bytom Pod sekvojou 17, Nová Baňa a Horné Mladonice 109, Senohrad.
Predseda komisie dal o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovanie k bodu č.1
Prítomných

6

Za:

6

Proti:

0

Zdržalo sa:

Záverečné stanovisko k bodu č. 1
Komisia odporúča prideliť nájomný byt uvedenému uchádzačovi o nájomný byt.

0

K bodu č. 2
Vzhľadom k prideleniu bytu v bode č. 1 – bolo potrebné prideliť byt po vybranom
uchádzačovi – Pod sekvojou 17, 1-izbový byt na 3. poschodí k 31. 05. 2022.
Komisia si prešla aktuálne žiadosti o 1-izbový byt. 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:
žiadateľovi Jozef Petráš,
bytom Cintorínska 55, Nová Baňa.
Predseda komisie dal o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovanie k bodu č.2
Prítomných

6

Za:

6

Proti:

0

Zdržalo sa:

0

Záverečné stanovisko k bodu č. 2
Komisia odporúča prideliť nájomný byt uvedenému uchádzačovi o nájomný byt.
K bodu programu č. 2
K bodu č. 3
Predseda komisie informoval členov o odovzdaní bytu Pod sekvojou 17, 1-izbový byt na
1. poschodí k 30. 06. 2022.
Komisia si prešla aktuálne žiadosti o 1-izbový byt. 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:
žiadateľovi Ruslan Piľnik,
bytom Pod sekvojou 21, Nová Baňa.
Pri odmietnutí bytu žiadateľom, bol určený poradovník náhradníkov o uvedený byt:
1. Filip Pastier, Pod sekvojou 23, Nová Baňa
2. Ing. Adriana Peréz Muňiz, Mlynská 4, Šurany
3. Roman Petráš, Nábrežná 14, Nová Baňa
4. Martina Rákoczyová, Nábrežná 16, Nová Baňa
Predseda komisie dal o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovanie k bodu č.3
Prítomných

6

Za:

6

Proti:

0

Zdržalo sa:

0

Záverečné stanovisko k bodu č. 3
Komisia odporúča prideliť nájomný byt uvedenému uchádzačovi o nájomný byt.
K bodu programu č. 3
K bodu č. 4
Predseda komisie informoval ohľadom výstavby bytovky na sídlisku Pod sekvojou.
Zapisovateľka komisie informovala o nadobudnutí účinnosti VZN č. 3/2022 o podmienkach
prideľovania a nájmu bytov postavených s podporou štátu zo dňa 27. 04. 2022.
Komisii bol zaslaný aj Komunitný plán sociálnych služieb
pripomienkovanie.

- aktualizácia na

K dnešnému dňu prišla len jedna pripomienka – ktorá bude do návrhu zapracovaná – a to od
pani riaditeľky Mgr. Jany Hulovej – V Komunitnom pláne A. Rozvoj pobytových sociálnych
služieb v zariadeniach sociálnych služieb, Cieľ č. 2 - Podporovať neverejných a verejných
poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí pôsobia na území aj mimo územia mesta Nová Baňa.
Navrhujeme nevynechať podporu verejných poskytovateľov na území mesta Nová Baňa.
Ponechať: Pokračovať v spolupráci s DSS Hrabiny. DSS Hrabiny aj po schválení zámeru
prevziať do správy Mesta DD a DSS, Moyzesova 10 od BBSK, bude naďalej poskytovať
sociálne služby na území mesta Nová Baňa, na ul. Rekreačná 6393/60 (Domov sociálnych
služieb, Rehabilitačné stredisko, Zariadenie podporovaného bývania, Špecializované
zariadenie).
Komisia k uvedenej aktualizácii nemala žiadne pripomienky, odporučila dokument schváliť
v zaslanom znení so zapracovanou pripomienkou od riaditeľky DSS Hrabiny – Mgr. Jany
Hulovej.
Predseda komisie dal o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovanie k bodu č.4
Prítomných

6

Za:

6

Proti:

0

Zdržalo sa:

0

Záverečné stanovisko k bodu č. 4
Komisia odporúča schváliť Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Nová Baňa so
zapracovanou pripomienkou.

Zapísala:

Ing. Mgr. Eliška Vallová

Schválil:

Maroš Marko
predseda komisie

