
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia pre rozvoj bývania 

 

Zápis  č. 1/2021 

zo zasadnutia komisie zo dňa 27.04.2021 

1. Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

2. Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Žiadosti na prešetrenie 

3. Znovuprehodnotené žiadosti 

4. Rôzne 

5. 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: 

 

Rozdelenie žiadostí na prešetrenie: 

 

Ďalšie podané žiadosti o pridelenie bytu sa budú prešetrovať priamo v domácnosti u žiadateľov až po 

ukončení núdzového stavu. 

 

K bodu č. 3: 

 

Znovuprehodnotené žiadosti: 

 

87/2020 , opakovane prehodnotená žiadosť, KRB doporučuje žiadosť do žrebovania o 2 izbový byt 

H.K., Trenčianska 13, NM, žiadosť o výmenu bytu do inej lokality – žiadosť riešiť na budúcom 

zasadnutí komisie 

T.M., Javorinská 36, žiadosť o výmenu bytu  – žiadateľka nemá predložené dôkazy ohľadom 

trestného stíhania 

98/2017 , opakovane prehodnotená žiadosť, toho času má zabezpečené bývanie, potreba pridelenia 

bytu nie je naliehavá 

25/2018 , opakovane prehodnotená žiadosť, KRB doporučuje žiadosť do žrebovania o 1 izbový byt 

54/2020 , opakovane prehodnotená žiadosť, KRB doporučuje žiadosť do žrebovania o 3 izbový byt 

 

K bodu č. 4: 

 

Schválením zákona č. 358/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z.z. 

o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov je potrebné 

aktualizovať Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/2010 o spôsobe 

prideľovania nájomných bytov a jeho dodatky. 

KRB navrhuje zmenu výšky finančnej zábezpeky z trojmesačného nájomného na šesťmesačné. 

Väčšina členov komisie nesúhlasí s navrhovanou zmenou evidovania žiadateľov o pridelenie 

bytu, ktorí boli v minulosti evidovaní ako neplatiči. 
 

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 27.04.2021 

 

 

               JUDr. Filip Vavrinčík                                                               Lívia Zongorová 

                  predseda komisie                                                                 tajomníčka komisie 

 

 


