
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia pre rozvoj bývania  

 

Zápis  č. 2/2019 

zo zasadnutia komisie zo dňa 14.03.2019 

 

1. Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

2. Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Návrhy - Štatút mesta,  Etický kódex volených predstaviteľov mesta a  Rokovací poriadok 

komisií Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom– materiály na 

pripomienkovanie 

3. Prešetrené žiadosti na prerokovanie  

4. Žiadosti na prešetrenie 

5. Rôzne 

6. Záver  

 

 

3. Priebeh rokovania a závery: 

     

K bodu č. 1: 

 

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie JUDr. Filip Vavrinčík, predstavil a privítal všetkých 

členov, zástupcu primátora Ing. Františka Mašlonku a oboznámil ich s programom zasadnutia. 

Program komisie bol jednohlasne odsúhlasený. 

 

K bodu č. 2: 

Ing. Mašlonka predložil návrhy materiálov - Štatút mesta,  Etický kódex volených predstaviteľov mesta 

a  Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sú 

v pripomienkovom konaní. 

Po krátkej diskusii a zodpovedaní otázok navrhla PhDr. Hejbalová v návrhu Rokovacieho poriadku 

komisií Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom vypustiť v článku 6 ods. 8 Rokovanie 

komisie je zásadne verejné. 

 

K bodu č. 3: 

 

27/2017, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 1 izbový byt 

63/2018, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 2 izbový byt 

7/2017, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 1 izbový byt 

7/2018, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 2 izbový byt 

7/2016, nezastihnuteľná 

74/2018, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 2 izbový byt 

66/2018, uprednostniť pri prideľovaní 2 izbového bytu 

97/2016, žiadosť o pridelenie bytu bude vyradená z evidencie uchádzačov o pridelenie bytu 

80/2017, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 2 izbový byt 

94/2018, uprednostniť pri prideľovaní 1 izbového bytu 

102/2017, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 1 izbový byt 

118/2010, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 1 izbový byt 

49/2018, vyradiť žiadosť z evidencie uchádzačov o pridelenie bytu 

110/2014, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 2 izbový byt 

 

 

 



70/2018, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do zoznamu Trenčianska - 1 izbový byt 

14/2019, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do zoznamu Odborárska - 1 izbový byt 

36/2016, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 1 izbový byt 

2/2018, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 2 izbový byt 

82/2018, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 2 izbový byt 

91/2017, KRB doporučuje žiadosť riešiť po doložení pracovnej zmluvy 

106/2014, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 1 izbový byt 

53/2018, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 2 izbový byt 

52/2018, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 1 izbový byt 

78/2018, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 1 izbový byt 

101/2017, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 1 izbový byt 

80/2016, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 2 izbový byt 

15/2018, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 3 izbový byt 

25/2018 , KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 1 izbový byt 

42/2015, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 2 izbový byt 

 

 

Prerokované žiadosti o výmenu bytu: 

 

U. M., Nové Mesto nad Váhom, žiadosť o pridelenie bytu v inej lokalite, KRB doporučuje žiadosť 

zaradiť do žrebovania o 2 izbový byt 

F. L., Nové Mesto nad Váhom, žiadosť o výmenu bytu, KRB doporučuje žiadosť riešiť výmenou 

bytu za 2 izbový 

T. J., Nové Mesto nad Váhom, KRB nedoporučuje žiadosť riešiť - MsBP eviduje aktuálne dlh na 

nájomnom v sume 1.834,47 € + dlh na faktúrach v sume 1.833,89 €, t.j spolu sumu 3.668,36 €  

za byt č. , ktorého  nájomcom bola M.S., spoločne sa zaviazali že dlh splatia – dlh riadne nesplácali. 

 

K bodu č. 4: 

 

Rozdelenie žiadostí na prešetrenie: 

 

JUDr. Vavrinčík: 

 

38/2016  

72/2018  

13/2019  

4/2019  

77/2018  

37/2018  

22/2018  

9/2018  

 

Ing. Migašová: 

 

55/2018  

69/2018  

15/2019  

 

p. Nemšáková: 

 

16/2019  

54/2018  

 

p. Mráz : 

 

84/2018  

39/2018  

83/2018  

24/2018  

 

 

JUDr. Udvorková, p. Mináriková: 



 

51/2018  

7/2019  

81/2018 

56/2018  

28/2018  

17/2015  

 

Ing. Srnec: 

 

105/2010  

8/2019  

88/2018  

34/2018  

 

PhDr. Hejbalová: 

 

6/2019  

55/2017  

 

PhDr. Maráková: 

 

1/2019  

48/2018  

 

K bodu č.5: 

 

Návrh doporučených žiadostí na pridelenie bytu na uvoľnené 2 izbové byty: 

 

- v prípade uvoľnenia 2 izbových bytov komisia doporučuje nasledovných žiadateľov: 

18/2018  

42/2018  

F. L., žiadosť o výmenu bytu 

40/2017  

 

Do budúceho zasadnutia komisie bude pripravený návrh doporučených žiadostí členov komisie na 

uvoľňované byty. 

 

K bodu č.6: 

 

Nakoľko členovia komisie nemali ďalšie otázky a pripomienky predseda komisie ukončil zasadnutie a 

poďakoval za účasť. 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 14.03.2019 

 

 

 

               JUDr. Filip Vavrinčík                                                               Lívia Zongorová 

                  predseda komisie                                                                 tajomníčka komisie 

 

 


