
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia pre rozvoj bývania 

 

Zápis  č. 4/2021 

zo zasadnutia komisie zo dňa 15.07.2021 

1. Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

2. Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Príprava zoznamu žiadateľov o pridelenie bytu do žrebovania  

3. Rôzne 

4. 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: 

 

Na zasadnutí komisie bol schválený zoznam žiadateľov o pridelenie bytu do žrebovania. Žrebovanie 

o mestské nájomné byty bolo navrhnuté na 02.09.2021 o 14,00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského 

zastupiteľstva na Ul. Palkovičovej 4. Primátor mesta vymenuje komisiu na žrebovanie O tom, či sa budú 

môcť žrebovania zúčastniť uchádzači o pridelenie bytu bude rozhodnuté podľa vývoja epidemiologickej 

situácie. Žrebovať sa bude o 22 dvojizbových nájomných bytov v bytovom dome s.č. 6339 v objekte 

bývalej kuchyne areálu kasární na Ul. Bzinskej v Novom Meste nad Váhom. Oznámenie o pridelení 

evidenčného čísla do žrebovania bude žiadateľom písomne zaslané. 

 

K bodu č. 3: 

 

H.J., Trenčianska 37, žiadosť o výmenu bytu podaná 09.06.2021, žiadosť sa nedoporučuje do 

budúceho žrebovania z dôvodu, že je do žrebovania zaradených dostatočný počet žiadateľov 

z predchádzajúceho obdobia 

B.M., Sasinkova 5, NM, na zasadnutí bola prerokovaná žiadosť JUDr. B.G., ktorý bol ustanovený do 

funkcie správcu majetku dlžníka M.B., bytom Sasinkova 5, NM – žiadosť o pridelenie bytu nie je 

možné zaevidovať, žiadateľka nespĺňa podmienky Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové 

Mesto nad Váhom č. 3/2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov v znení neskorších zmien 

pre zápis žiadosti o pridelenie bytu do evidencie uchádzačov o byt 

 

K bodu č. 4: 

 

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

poďakoval za účasť. 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 15.07.2021 

 

               JUDr. Filip Vavrinčík                                                               Lívia Zongorová 

                  predseda komisie                                                                 tajomníčka komisie 

 

 


