
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia pre rozvoj bývania  

 

Zápis  č. 5/2019 

zo zasadnutia komisie zo dňa 13.06.2019 

 

1. Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

2. Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Riešenie ďalšieho užívania nájomného bytu  na Ul. Južnej 2599/9 v Novom Meste n.V. 

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, oboznámil ich s programom zasadnutia a doplnil program o bod 2. 

Program komisie bol jednohlasne odsúhlasený. 

 

K bodu č. 2: 

Riešenie ďalšieho užívania nájomného bytu na Ul. Južnej 2599/9 v Novom Meste nad Váhom: 

Na zasadnutie komisie boli prizvaní: 

- KRB nedoporučuje s nájomcami uzatvoriť nájomnú zmluvu z dôvodu, že ani jeden z nájomcov 

riadne neplatil nájomné a služby spojené s nájmom bytu, p.     nepodala potrebné doklady 

k opakovanému uzatvoreniu novej nájomnej zmluvy 

 

K bodu č. 3: 

 

61/2018, KRB doporučuje žiadosť zatiaľ evidovať z dôvodu, že pracuje v zahraničí 

8/2019, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 1 izbový byt 

18/2019, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 1 izbový byt 

40/, KRB doporučuje 1 izbový Javorinská 36 

80/2018, nezastihnuteľná 

 

Žiadosti o opakované prehodnotenie : 

 

 

97/2012, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 1 izbový byt 

70/2018, KRB trvá na svojom predchádzajúcom stanovisku, doporučuje žiadosť riešiť pridelením 

1 izbového bytu na Ul. Trenčianskej 

H.K., Trenčianska 13, žiadosť o pridelenie bytu v inej lokalite, žiadosť o výmenu evidovať, 

v prípade možnosti riešiť 

T.J., Trenčianska 39, žiadosť o pridelenie bytu v inej lokalite, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do 

žrebovania o 2 izbový byt 

 

  

 



K bodu č. 3: 

 

Rozdelenie žiadostí na prešetrenie: 

 

JUDr. Vavrinčík: 

50/2018  

 

Ing. Zmatková: 

31/2019  

 

K bodu č.4: 

 

Z dôvodu opakovaných sťažností, že niektorí nájomcovia nevyužívajú pridelený byt v súlade 

s nájomnou zmluvou tým, že byt prenajímajú tretej osobe bez súhlasu vlastníka, Mestský bytový podnik 

v Novom Meste nad Váhom vykoná kontrolu užívania bytov. 

- uvoľnená garsónka č. 12, na Ul. Karpatskej 2478/29 sa doporučuje prideliť žiadateľovi: 

104/2016  

- náhradníci:  

52/2018  

78/2018  

 

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 13.06.2019 

 

 

 

               JUDr. Filip Vavrinčík                                                               Lívia Zongorová 

                  predseda komisie                                                                 tajomníčka komisie 

 

 


