
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia pre rozvoj bývania 

 

Zápis  č. 8/2021 

zo zasadnutia komisie zo dňa 11.11.2021 

1. Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

2. Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Prešetrené a znovuprehodnotené žiadosti 

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: 

 

Prešetrené žiadosti : 

 

7/2021, KRB doporučuje zaradiť žiadosť do zoznamu doporučených žiadateľov o 3 izbový byt 

3/2021, KRB doporučuje zaradiť žiadosť do zoznamu doporučených žiadateľov o 2 izbový byt  

9/2021, KRB doporučuje zaradiť žiadosť do zoznamu doporučených žiadateľov o 2 izbový byt 

70/2021, KRB doporučuje zaradiť žiadosť do zoznamu doporučených žiadateľov o 2 izbový byt 

68/2021, z dôvodu nízkeho príjmu sa žiadosť nedoporučuje riešiť  

72/2020, nezastihnuteľná 

40/2018, KRB doporučuje Javorinská 36, Odborárska 1 

39/2021, KRB doporučuje zaradiť žiadosť do zoznamu doporučených žiadateľov o 2 izbový byt 

10/2021, KRB doporučuje zaradiť žiadosť do zoznamu doporučených žiadateľov o 2 izbový byt 

47/2021, KRB doporučuje zaradiť žiadosť do zoznamu doporučených žiadateľov o 1 izbový byt 

13/2021, KRB doporučuje zaradiť žiadosť do zoznamu doporučených žiadateľov o 2 izbový byt 

71/2020, KRB doporučuje zaradiť žiadosť do zoznamu doporučených žiadateľov o 2 izbový byt 

48/2021, KRB doporučuje zaradiť žiadosť do zoznamu doporučených žiadateľov o 1 izbový byt 

56/2021, KRB doporučuje Odborárska 1 

43/2021, KRB doporučuje zaradiť žiadosť do zoznamu doporučených žiadateľov o 2 izbový byt 

49/2021, KRB doporučuje zaradiť žiadosť do zoznamu doporučených žiadateľov o 2 izbový byt 

69/2021, KRB doporučuje 1 izbový byt na Ul. Trenčianskej 

72/2021, KRB doporučuje Odborárska 1 

25/2021, preveriť výšku príjmu a opakovane prehodnotiť 

56/2020, žiadosť zatiaľ evidovať 

   

K bodu č. 3: 

 

- na zasadnutie komisie sa dostavil domovník z bytového domu na Ul. Odborárskej 1, NM za účelom 

riešenia  opakovaného porušovania domového poriadku 

- správca mestských nájomných bytov, ktorým je Mestský bytový podnik v NM vykoná v bytovke 

kontroly a právne úkony na nápravu  

 

 



 

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 11.11.2021 

 

 

               JUDr. Filip Vavrinčík                                                               Lívia Zongorová 

                  predseda komisie                                                                 tajomníčka komisie 

 

 


