Zápisnica
napísaná zo zasadnutia komisie rozvoja, bytovej a sociálnej
pri MsZ v Novej Bani
konaného dňa 25. júla 2022 o 15.30 hod.
v zasadačke MsÚ v Novej Bani
Prítomní členovia komisie: Maroš Marko, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba,
Mgr. Juraj Kološta
Ospravedlnení:

Marián Hudec, Anton Medveď, MUDr. Mária Bradiaková

Zapisovateľka:

Ing. Mgr. Eliška Vallová

Program:
1. Pridelenie 1-izbového bytu na ul. Pod sekvojou 23 – na I. poschodí k 31.07.2022
2. Diskusia

Predseda komisie Maroš Marko privítal členov komisie rozvoja, bytovej a sociálnej pri MsZ
v Novej Bani. Navrhol doplniť program rokovania o jeden nový bod rokovania a následne
posunúť Diskusiu ako bod č. 3:
1. Pridelenie 1-izbového bytu na ul. Pod sekvojou 23 – na I. poschodí k 31.07.20224.
2. Ţiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi – finančný príspevok
3. Diskusia
Členovia komisie s doplneným bodom rokovania súhlasili.
K bodu programu č. 1
K bodu č. 1
Predseda komisie informoval členov o odovzdaní bytu Pod sekvojou 23, 1-izbový byt na
1. poschodí k 31. 07. 2022.
Komisia si prešla aktuálne ţiadosti o 1-izbový byt. Pri výbere nového nájomníka bol braný do
úvahy trvalý pobyt ţiadateľa, dátum podania ţiadosti, počet nájomníkov v predmetnom byte,
nedoplatky voči Mestu Nová Baňa.
Po zváţení všetkých podmienok komisia doporučila prideliť byt:
žiadateľke Emília Zvercová,
bytom Pod sekvojou 23, Nová Baňa.

Predseda komisie dal o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovanie k bodu č.1
Prítomných

4

Za:

4

Proti:

0

Zdržalo sa:

0

Záverečné stanovisko k bodu č. 1
Komisia odporúča prideliť nájomný byt uvedenému uchádzačovi o nájomný byt.
K bodu č. 2
Vzhľadom k prideleniu bytu v bode č. 1 – bolo potrebné prideliť byt po vybranom
uchádzačovi – Pod sekvojou 23, 1-izbový byt na 4. poschodí k 31. 07. 2022.
Komisia si prešla aktuálne ţiadosti o 1-izbový byt. Pri výbere nového nájomníka bol braný do
úvahy trvalý pobyt ţiadateľa, dátum podania ţiadosti, počet nájomníkov v predmetnom byte,
nedoplatky voči Mestu Nová Baňa.
Po zváţení všetkých podmienok komisia doporučila prideliť byt:
žiadateľovi Juraj Katina,
bytom Poliačikova cesta 6175/19, Nová Baňa.
Predseda komisie dal o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovanie k bodu č.2
Prítomných

4

Za:

4

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
V druhom bode rokovania zapisovateľka komisie predstavila členom komisie doručenú
ţiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi – finančnú pomoc pre ţiadateľa, ktorý je
dlhodobo PN a nemá dostatočné finančné prostriedky na pokrytie všetkých jeho výdavkov.
Komisia doporučila ţiadateľovi poskytnúť pomoc vo forme potravinovej pomoci. Finančné
prostriedky nedoporučila prideliť, vzhľadom k tomu, ţe uvedená pomoc by nebola systémová.
Odporúča ţiadateľovi riešiť svoju ţivotnú situáciu prostredníctvom Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny – ţiadosť o opatrovateľský príspevok (rodinný príslušník, ktorý sa o neho stará).

Predseda komisie dal o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovanie k bodu č. 2
Prítomných

4

Za:

4

Proti:

0

Zdržalo sa:

0

Záverečné stanovisko k bodu č. 2
Komisia neodporúča poskytnúť finančnú výpomoc ţiadateľovi o jednorazovú dávku
v hmotnej núdzi.

K bodu programu č. 3
V rámci bodu Diskusia predseda komisie informoval členov ohľadom výstavby novej
bytovky na ul. Pod sekvojou.

Zapísala:

Ing. Mgr. Eliška Vallová

Schválil:

Maroš Marko, v.r.
predseda komisie

