
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia pre rozvoj bývania  

 

Zápis  č. 4/2019 

zo zasadnutia komisie zo dňa 21.05.2019 

 

1. Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

2. Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Prešetrené žiadosti na prerokovanie  

3. Žiadosti na prešetrenie 

4. Rôzne 

5. 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: 

 

62/2018 , KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 1 izbový byt  

64/2018, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 2 izbový byt 

48/2018, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 2 izbový byt 

111/2016, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 1 izbový byt 

1/2019 , KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 2 izbový byt 

156/2010, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 1 izbový byt 

58/2018, nezastihnuteľná 

23/2016, nezastihnuteľný 

H.K., Trenčianska 13, žiadosť o pridelenie bytu v inej lokalite, KRB doporučuje výmenu bytu za 2 

izbový v novšej časti Ul. Trenčianskej 

34/2018, KRB doporučuje po doložení príjmu, ak spĺňajú zaradiť do žrebovania o 3 izbový byt 

88/2018, netrvá na ďalšom vedení žiadosti o pridelenie bytu 

105/2010, nezastihnuteľný 

46/2016, KRB doporučuje žiadosť zatiaľ evidovať   

116/2016, KRB doporučuje žiadosť zatiaľ evidovať   

20/2019,  KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 2 izbový byt 

29/2017, KRB doporučuje 1 izbový Odborárska 1 

98/2017, z dôvodu nízkeho príjmu žiadosť zatiaľ evidovať 

22/2018, KRB doporučuje 1 izbový Odborárska 1 

57/2018 , žiadosť vyradiť z evidencie 

83/2016, nezastihnuteľný 

61/2017, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 1 izbový byt 

5/2016 , KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 1 izbový byt 

72/2018, nezastihnuteľný 

77/2018, nezastihnuteľná 

55/2017, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do zoznamu o 2 izbový byt 

 

 

 



K bodu č. 3: 

 

Rozdelenie žiadostí na prešetrenie: 

 

JUDr. Udvorková, p. Mináriková: 

61/2018  

 

PhDr. Hejbalová: 

18/2019  

 

PhDr. Maráková: 

40/2018  

80/2018  

 

 

K bodu č.4: 

 

- z dôvodu previerok vykonávaných členmi komisie priamo v domácnostiach u žiadateľov sa 

navrhuje vyhotoviť preukazy členov komisie 

- uvoľnený 1 izbový byt č. 27 na Ul. Odborárskej 1, ktorý je potrebné prerobiť na vlastné náklady 

a ktorý je zaťažený dlhom po predchádzajúcom nájomcovi vo výške 1182,45 € sa doporučuje 

prideliť žiadateľovi - 80/2017 

- uvoľnený byt č. 20 na Ul. Čachtickej 2612/24 sa odporúča prideliť doporučenému žiadateľovi v čo 

najkratšom termíne 

 

 

K bodu č.5: 

 

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

poďakoval za účasť. 

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 21.05.2019 

 

 

 

               JUDr. Filip Vavrinčík                                                               Lívia Zongorová 

                  predseda komisie                                                                 tajomníčka komisie 

 

 


