Zápisnica
napísaná zo zasadnutia komisie rozvoja, bytovej a sociálnej
pri MsZ v Novej Bani
konaného dňa 09. augusta 2022 o 15.00 hod.
v zasadačke MsÚ v Novej Bani
Prítomní členovia komisie: Maroš Marko, Mgr. Branislav Pirháč, MUDr. Mária Bradiaková,
Mgr. Juraj Kološta
Ospravedlnení:

Marián Hudec, Anton Medveď, Ing. Jozef Štrba

Zapisovateľka:

Ing. Mgr. Eliška Vallová

Program:
1. Pridelenie 1-izbového bytu na ul. Pod sekvojou 23 – na I. poschodí k 15.08.2022
2. Diskusia
Predseda komisie Maroš Marko privítal členov komisie rozvoja, bytovej a sociálnej pri MsZ
v Novej Bani.
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 15. 08. 2022. Uvedeným bytom sa komisia zaoberala aj na poslednom
zasadnutí, avšak z dôvodu odmietnutia prevzatia bytu vybraným uchádzačom, musí byť tento
byt opätovne prerokovaný a pridelený novému žiadateľovi o nájomný byt.
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:
žiadateľke Anna Víglaská,
bytom Krátka 308/3, Nová Baňa.
Predseda komisie dal o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovanie k bodu č.1
Prítomných

4

Za:

4

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 vzniknutej situácii z poslednej komisie sa členovia komisie dohodli, že
k uvedenému bytu vyberú aj náhradníkov.
Komisia si prešla aktuálne žiadosti o 1-izbový byt. Pri výbere náhradníkov 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 týchto náhradníkov:
1. Ing. Milan Mokrý, bytom Horné Hámre č. 148
2. Miriam Vozárová, Hodruša – Hámre 408
3. Ing. Anna Bartová, Nábrežná 97/16, Nová Baňa
4. Paula Debnárová, Švantnerova 7, 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 rámci bodu Diskusia predseda komisie informoval členov o termíne najbližšej plánovanej
komisie v mesiaci september 2022.

Zapísala:

Ing. Mgr. Eliška Vallová

Schválil:

Maroš Marko, v.r.
predseda komisie

