
Zápisnica  č. 1/2019 
zo zasadnutia komisie pre rozvoj bývania MsZ Nové Mesto nad Váhom,  

ktoré sa konalo dňa 12.02.2019 

 

1. Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k prvopisu zápisnice 

Ospravedlnení : --- 

 

2. Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie času zasadnutí komisie 

3. Návrh na zmenu VZN  

4. Proces evidovania žiadostí o pridelenie bytu  

5. Opakované pridelenie bytu žiadateľovi 

6. Riešenie dlžného nájomného a porušovania domového poriadku 

7. Aktualizácia žiadostí o pridelenie bytu  

8. Žiadosti na prešetrenie 

9. 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, hlavného kontrolóra mesta Ing. Milana Baču a 

oboznámil ich s programom zasadnutia. 

Program komisie bol jednohlasne odsúhlasený. 

 

K bodu č. 2: 

 

Na základe požiadavky viacerých členov komisie bol po hlasovaní určený čas bežných zasadnutí 

komisie na 14.00 hod. 

 

K bodu č. 3: 

 

Predseda komisie JUDr. Filip Vavrinčík navrhol prehodnotiť postup pri spôsobe prideľovania 

nájomných bytov žrebovaním a vyzval členov na prípravu návrhov. Termín: do budúceho zasadnutia 

komisie. 

 

K bodu č. 4: 

 

Postup pri evidovaní žiadostí o pridelenie bytu je stanovený v článku 2 všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov v znení 

jeho dodatkov. Pri splnení podmienok v nariadení je žiadateľovi zaslané oznámenie o zaevidovaní 

žiadosti o byt do zoznamu uchádzačov o byt, pri nesplnení stanovených podmienok je žiadateľ 

písomne oboznámený so zamietnutím žiadosti, v ktorej je uvedené odôvodnenie zamietnutia. 

 

K bodu č.5: 

 

V zmysle článku 2 všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/2010 

o spôsobe prideľovania nájomných bytov v znení jeho dodatkov nespĺňa podmienku zápisu do 

zoznamu uchádzačov o byt ten žiadateľ, ktorý bol v minulosti nájomcom bytu, v ktorom riadne 

neplatil nájomné vrátane úhrady za služby spojené s nájmom bytu a mal vypovedaný nájom bytu. 

 

 

 

 



 

 

K bodu č.6: 

 

Predseda komisie JUDr. Filip Vavrinčík vyzval JUDr. Udvorkovú, aby oboznámila členov komisie 

s aktuálnou situáciou riešenia dlžného nájomného a porušovania domového poriadku v mestských 

nájomných bytoch. 

 

K bodu č.7: 

 

Predseda komisie JUDr. Filip Vavrinčík navrhol opakovanú kontrolu splnenia podmienok žiadateľov 

o pridelenie bytu stanovených vo všeobecne záväznom nariadení mesta Nové Mesto nad Váhom č. 

3/2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov v znení jeho dodatkov a taktiež pri opakovanom 

uzatváraní nájomných zmlúv. 

 

                 

K bodu č.8: 

 

74/2018  – p. Nemšáková 

9/2019  - PhDr. Maráková 

78/2018  – JUDr. Vavrinčík 

63/2018  – Ing. Čechvalová 

27/2017  – Ing. Čechvalová 

80/2016  – JUDr. Vavrinčík 

94/2018  – p. Mráz 

66/2018  – p. Nemšáková 

101/2017  – JUDr. Vavrinčík 

91/2017  – JUDr. Udvorková 

7/2016  – Ing. Čechvalová 

85/2018  - PhDr. Maráková 

70/2018  – Ing. Srnec 

25/2018 – JUDr.Vavrinčk 

87/2018  - PhDr. Maráková 

82/2018  – JUDr. Udvorková 

23/2018  – Ing. Migašová 

102/2017  – p. Mráz 

110/2014  – Ing. Srnec 

58/2017  - PhDr. Maráková 

7/2017  – Ing. Čechvalová 

118/2010  – p.Mráz 

5/2019  - PhDr. Maráková 

53/2018  -  PhDr. Maráková 

2/2018  – JUDr. Udvorková 

80/2017 – PhDr. Hejbalová 

52/2018  – Ing. Migašová 

8/2016  – PhDr. Maráková 

49/2018  – Ing. Srnec 

60/2018  – PhDr. Maráková 

26/2017  – PhDr. Hejbalová 

97/2016  – PhDr. Hejbalová 

43/2018  – PhDr. Maráková 

36/2016  – p. Mináriková 

106/2014  – JUDr. Udvorková 

7/2018  – Ing. Čechvalová 

29/2018  – p. Mráz 

15/2018  – JUDr. Vavrinčík 

46/2016  – p. Mráz 

38/2016  – Ing. Migašová 

 

 



 

 

K bodu č.9: 

 

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

poďakoval za účasť. 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 12.02.2019 

Zapísala: Lívia Zongorová – tajomníčka komisie            

 

 

 

               Lívia Zongorová                                                                    JUDr. Filip Vavrinčík 

             tajomníčka komisie                                                                      predseda komisie 

 

 

Príloha:  

Prezenčná listina zo zasadnutia 

Rozdeľovník:  

1. Predseda, podpredsedníčka a členovia komisie pre rozvoj bývania MsZ 

2. Ing. František Mašlonka – zástupca primátora mesta 

 


