
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia pre rozvoj bývania 

 

Zápis  č. 2/2020 

zo zasadnutia komisie zo dňa 12.05.2020 

1. Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

2. Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Žiadosti na prešetrenie 

3. Prešetrené žiadosti 

4. Znovuprehodnotené žiadosti 

5. Rôzne 

6. Záver  

 

 

3. Priebeh rokovania a závery: 

     

K bodu č. 1: 

 

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

oboznámil ich s programom zasadnutia. 

Program komisie bol jednohlasne odsúhlasený. 

 

K bodu č. 2: 

 

Z dôvodu pretrvávajúcich opatrní proti šíreniu pandémie koronavírusu bolo rozhodnuté, že neprešetrené 

žiadosti o pridelenie bytu sa budú preverovať priamo v domácnosti u žiadateľov až v mesiaci jún 2020. 

 

K bodu č. 3: 

 

Prešetrené žiadosti : 

 

90/2018, KRB doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt 

65/2018, doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt 

3/2019, KRB doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt 

7/2020, KRB – žiadosť opakovane prehodnotiť po doložení príjmu za rok 2019 

36/2019, KRB doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt 

47/2019, po zistení informácií o predaji bytu opakovane prehodnotiť na zasadnutí komisie  

4/2020,KRB doporučuje uprednostniť a doplniť do zoznamu žiadateľov na pridelenie uvoľneného 

2 izbového bytu aj do žrebovania  

79/2019 , KRB doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt 

79/2017 , KRB doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt 

80/2019 , KRB doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt 

66/2019 , KRB doporučuje prideliť byt ako občanovi s ŤZP  

  

K bodu č. 4: 

 

Znovuprehodnotené žiadosti: 

 

H.K., žiadosť o výmenu bytu do inej lokality – žiadosť riešiť pridelením 2 izbového bytu v novšej 

časti nájomných bytov na Ul. Trenčianskej 

55/2017 , zaradiť do žrebovania o 1 izbový byt 

S.Ž., ž. o výmenu bytu, KRB doporučuje doplniť do zoznamu doporučených žiadostí o 2 izbový  

87/2017 , KRB doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 



70/2017 , opakovane prehodnotiť na zasadnutí komisie 

55/2018 Lehocká Laura, KRB doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 

 

K bodu č. 5: 

 

Predseda komisie JUDr. Vavrinčík navrhol pripraviť dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 

Nové Mesto nad Váhom č. 3/2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov, v ktorom bude riešené 

prehodnotenie zaradenia žiadateľov o pridelenie bytu do žrebovania, ktorí nespĺňajú podmienku príjmu 

nad 1,3 násobok ŽM. Ďalej navrhol dodatok doplniť o čestné prehlásenie žiadateľa o opakované 

uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorým opakovane splní podmienky uvedené v článku 2 ods. 3. VZN č. 

3/2010. 

 

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 12.05.2020 

 

 

               JUDr. Filip Vavrinčík                                                               Lívia Zongorová 

                  predseda komisie                                                                 tajomníčka komisie 

 

 


