
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia pre rozvoj bývania 

 

Zápis  č. 4/2020 

zo zasadnutia komisie zo dňa 14.07.2020 

1. Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

2. Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Žiadosti na prešetrenie 

3. Prešetrené žiadosti 

4. Znovuprehodnotené žiadosti 

5. Rôzne 

6. 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: 

 

JUDr. Vavrinčík: 

46/2020  

22/2020  

6/2020  

 

Ing. Zmatková: 

31/2020  

1/2020  

 

PhDr. Maráková: 

28/2020  

26/2020 

 

p. Mráz: 

49/2020  

 

p. Nemšáková: 

48/2020 

14/2020  

40/2020  

 

JUDr. Udvorková: 

37/2020  

8/2020  

52/2020  

50/2020  

3/2020  

 



 

K bodu č. 3: 

 

Prešetrené žiadosti : 

 

83/2019, KRB doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt  

18/2020, KRB doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt  

43/2020, KRB doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt  

78/2019, KRB doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt  

85/2019, KRB doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt  

36/2020, KRB doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt  

41/2020, KRB – vyžiadať stanovisko TSM a príjem žiadateľa   

47/2018,po rozvode sa vzdala 1/2 rodinného domu v prospech syna, preto sa žiadosť nedoporučuje 

do žrebovania, žiadosť evidovať  

67/2018, žiadosť evidovať 

19/2019, KRB doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt  

22/2019, KRB doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt  

53/2019, KRB doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt 

21/2020, žiadosť ďalej riešiť po doložení príjmu a schopnosti platiť nájomné   

89/2018, KRB doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt  

89/2019, po zdokladovaní príjmu opakovane prehodnotiť 

81/2019, zdokladovať príjem a opakovane prehodnotiť 

68/2019 , zdokladovať príjem a opakovane prehodnotiť 

87/2019 , KRB doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt  

12/2020 , KRB doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt      

59/2018, KRB doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt    

72/2019 , KRB doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt     

46/2019 , zdokladovať príjem a opakovane prehodnotiť 

42/2020, zdokladovať príjem a opakovane prehodnotiť 

17/2019, žiadosť sa nedoporučuje do žrebovania, nespĺňa podmienky výšky príjmu 

56/2019 , KRB doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt      

88/2019, žiadosť vyradiť 

39/2020, KRB doporučuje do žrebovania o 3 izbový byt    

38/2020, KRB doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt    

45/2020 , zdokladovať príjem a opakovane prehodnotiť 

86/2019, žiadosť evidovať, býva s matkou v 3 izbovom byte   

40/2019, žiadosť evidovať z dôvodu, že predal byt, ktorý mal vo svojom vlastníctve 

82/2019, KRB doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt      

63/2019 , žiadosť vyradiť 

75/2018 , t.č. nepotrebuje byt, žiadosť naďalej evidovať 

25/2019 , žiadosť zatiaľ evidovať  

52/2019, žiadosť sa nedoporučuje do žrebovania, nespĺňa podmienky výšky príjmu 

71/2019 ,  KRB doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt      

75/2019 , KRB doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt      

44/2019 , KRB doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt     

20/2020, KRB doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt  

34/2019, zdokladovať príjem a opakovane prehodnotiť        

60/2019 ,  KRB doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt 

49/2019, žiadosť zatiaľ evidovať  

 

 K bodu č. 4: 

 

Znovuprehodnotené žiadosti: 

 

67/98  – do žrebovania o 1 izbový 

38/2016 - žiadosť sa nedoporučuje do žrebovania, nespĺňa podmienky výšky príjmu 

94/2014  – do žrebovania o 2 izbový   

55/2018  - do žrebovania o 2 izbový 

 

 

   

 



K bodu č. 5: 

 

Doporučenie na uvoľnený 1 izbový byt na Ul. Trenčianskej : 110/2014  

 

K bodu č. 6: 

 

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

poďakoval za účasť. 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 14.07.2020 

 

 

               JUDr. Filip Vavrinčík                                                               Lívia Zongorová 

                  predseda komisie                                                                 tajomníčka komisie 

 

 


