Zápisnica
napísaná zo zasadnutia komisie rozvoja, bytovej a sociálnej
pri MsZ v Novej Bani
konaného dňa 20. septembra 2022 o 15.30 hod.
v zasadačke MsÚ v Novej Bani
Prítomní členovia komisie: Maroš Marko, Mgr. Branislav Pirháč, MUDr. Mária Bradiaková,
Mgr. Juraj Kološta, Anton Medveď
Ospravedlnení:

Marián Hudec, Ing.. Jozef Štrba

Zapisovateľka:

Ing. Mgr. Eliška Vallová

Pozvaný:

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

Program:
1.
Pridelenie 2-izbového bytu na ul. Pod sekvojou 27 – na 2. poschodí od 01. 10. 2022
2.

Žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi – palivové drevo

3.

Diskusia

Predseda komisie Maroš Marko privítal primátora mesta Mgr. MVDr. Branislava Jaďuďa,
MBA a 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 27, 2-izbový byt na
2. poschodí k 30. 09. 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:
žiadateľke Andrea Kráľová,
bytom Štefankova cesta 6006/20, Nová Baňa.
Predseda komisie dal o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovanie k bodu č.1
Prítomných

5

Za:

5

Proti:

0

Zdržalo sa:

0

Záverečné stanovisko k bodu č. 1
Komisia odporúča prideliť nájomný byt uvedenému uchádzačovi o nájomný byt.
K bodu programu č. 2
K bodu č. 2
Predseda komisie informoval členov o doručení žiadostí o jednorazovú dávku v hmotnej
núdzi – palivové drevo na Mestský úrad od novembra 2021 do septembra 2022. Spolu
žiadostí o dávku v hmotnej núdzi požiadalo 31 žiadateľov. Komisia na svojom zasadnutí 27.
júna 2022 pridelila palivové drevo 10 žiadateľom. Na základe uvedeného na dnešnej komisii
malo byť pridelených 5 sociálnych výpomocí.

Vzhľadom k energetickej kríze, zvýšeným výdavkom na palivo a energie sa komisia dohodla,
že doporučí primátorovi mesta navýšiť počet sociálnych pomocí o ďalších 5 žiadateľov.
Predseda komisie dal o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovanie k bodu č. 2
Prítomných

5

Za:

5

Proti:

0

Zdržalo sa:

0

Záverečné stanovisko k bodu č. 2
Komisia odporúča navýšiť jednorazovú pomoc v hmotnej núdzi – palivové drevo o ďalších 5
žiadateľov.
K bodu č. 3
Komisia prešla každú žiadosť o palivové drevo osobitne. Členovia komisie počas diskusie
vyjadrili súhlas s poskytnutím palivového dreva pre 10 žiadateľov. Ostatné žiadosti
o palivové drevo neboli uspokojené. Žiadateľom bude zaslaná odpoveď o nevyhovení ich
žiadosti o jednorazovú pomoc v hmotnej núdzi – palivové drevo.
Poskytnutá sociálna výpomoc:
1. Peter a Martin Hupianovci
2. Anna Nekorancová
3. Jozefína Tužinská
4. Jozefína Psotková
5. Štefánia Tencerová
6. Mária Polcová
7. Tomáš Štrba
8. Helena Volentierová
9. Lenka Gorbunovová
10. Jana Vozárová
Predseda komisie dal o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovanie k bodu č. 3
Prítomných

5

Za:

5

Proti:

0

Zdržalo sa:

0

Záverečné stanovisko k bodu č. 3
Komisia odporúča poskytnúť palivové drevo 10 žiadateľom o jednorazovú pomoc v hmotnej
núdzi.

Zapísala:

Ing. Mgr. Eliška Vallová

Schválil:

Maroš Marko, v.r.
predseda komisie

