
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia pre rozvoj bývania 

 

Zápis  č. 5/2020 

zo zasadnutia komisie zo dňa 24.09.2020 

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: 

75/2020  

69/2020  

 

Ing. Srnec: 

67/2020  

82/2020  

65/2019  

 

Ing. Zmatková: 

81/2020  

57/2020  

32/2020  

 

PhDr. Maráková: 

57/2020  

70/2020  

64/2020  

60/2020  

59/2020  

 

p. Mráz: 

78/2020  

 

 

 

 

 



 

p. Mináriková: 

77/2020  

71/2020  

55/2020  

 

 

K bodu č. 3: 

 

Prešetrené žiadosti : 

 

50/2019, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt  

50/2020, žiadosť sa jednohlasne doporučuje na pridelenie 1 izbového bytu na Trenčianskej ul. 

3/2020, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt   

61/2019, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 

76/2019,žiadosť sa jednohlasne nedoporučuje na riešenie z dôvodu, že manželka bola v minulosti 

nájomcom bytu, v ktorom bola evidovaná ako dlžníčka 

57/2019, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 3 izbový byt 

72/2020, nezastihnuteľný 

6/2020, žiadosť sa jednohlasne doporučuje riešiť po doložení pracovnej zmluvy 

46/2020, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt 

48/2019, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt 

52/2020, z dôvodu, že nemá finančné prostriedky na úhradu nájomného žiadosť zatiaľ evidovať  

8/2020, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 

37/2020, vyžiadať príjem za rok 2019 a riešiť po doložení PZ 

48/2020 , žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 3 izbový byt 

14/2020, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 3 izbový byt  

40/2020, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt 

26/2020, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 

28/2020, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 

49/2020, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt 

31/2020, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 3 izbový byt  

1/2020 , nezastihnuteľný 

44/2020, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt 

90/2019, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt 

70/2020, žiadosť sa jednohlasne doporučuje uprednostniť pri pridelení 2 izbového bytu na Ul. 

Trenčianskej 

 

 K bodu č. 4: 

 

Znovuprehodnotené žiadosti: 

 

47/2019  – opakovane zistiť aktuálnu bytovú situáciu 

1/2019 – doriešiť, či aktuálne žiada o pridelenie bytu s partnerom, predložiť žiadosť o udelenie 

výnimky 

42/2015  - žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 3 izbový byt 

84/2018  - žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 

87/2017 – žiadosť sa jednohlasne doporučuje: uprednostniť v prípade uvoľnenia 1 izbového bytu 

Odborárska 1, Javorinská 36, do žrebovania o 2 izbový byt 

41/2019  -  žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 3 izbový byt 

83/2019 - žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 

49/2019 - žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt 

H.K, Trenčianska 13, NM, žiadosť o pridelenie bytu v inej lokalite – jednohlasne sa doporučuje 

pridelenie 1 izbového bytu na Ul. Odborárskej 1 

38/2020 – žiadosť je naďalej jednohlasne doporučená do žrebovania o 1 izbový byt 

11/2019  - žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt 

68/2019  - žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt 

89/2019  - žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt 

45/2019  - žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 

41/2020  - žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt 

 

 



61/2017  - žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 

45/2020  - žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt 

38/2016  - žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt 

 
K bodu č. 5: 

 

V zmysle článku 11 ods.12 dodatku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom 

č. 3/2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov komisia prerokovala nasledovné žiadosti o udelenie 

výnimky: 

B.K., J.Kréna 6310/33, NM, žiadosť o pridelenie väčšieho bytu - žiadosť sa jednohlasne doporučuje 

do žrebovania o 3 izbový byt 

32/2018 , žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 3 izbový byt 

  

 

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 24.09.2020 

 

 

               JUDr. Filip Vavrinčík                                                               Lívia Zongorová 

                  predseda komisie                                                                 tajomníčka komisie 

 

 


