
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia pre rozvoj bývania 

 

Zápis  č. 6/2020 

zo zasadnutia komisie zo dňa 13.10.2020 

1. Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

2. Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Prešetrené žiadosti 

3. Znovuprehodnotené žiadosti 

4. Žiadosti o udelenie výnimky 

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: 

 

Prešetrené žiadosti : 

 

69/2020, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 

22/2020, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 3 izbový byt 

82/2020, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 

65/2019, z dôvodu nízkeho príjmu sa žiadosť jednohlasne doporučuje len evidovať    

67/2020 ,  telefonicky nezastihnuteľná 

71/2020 , telefonicky nezastihnuteľná 

55/2020, žiadosť sa jednohlasne doporučuje na pridelenie 1 izbového bytu na Odborárskej 1 

77/2020, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt 

59/2020, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 

54/2020,  žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 

60/2020, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 3 izbový byt 

64/2020, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 

32/2020, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt 

57/2020, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt 

81/2020, nezastihnuteľná 

78/2020, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 

67/2019, žiadosť sa jednohlasne doporučuje na pridelenie 1 izbového bytu na Ul. Trenčianskej  

 

 K bodu č. 3: 

 

Znovuprehodnotené žiadosti: 

 

52/2020 – žiadosť sa jednohlasne doporučuje uprednostniť pri uvoľnení 1 izbového bytu 

8/2020 - žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 3 izbový byt 

53/2019 – žiadosť nie je možné v zmysle VZN č.3/2010 a jeho dodatkov riešiť zaradením do 

žrebovania o 2 izbový byt 

47/2019 - žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt 

42/2020 , žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt 



98/2017  – žiadosť zatiaľ len evidovať, nie je možné riešiť z dôvodu nízkeho príjmu 

76/2019 - žiadosť sa jednohlasne doporučuje zaradiť do zoznamu žiadateľov, ktorí sú ochotní 

z vlastného podnetu uhradiť pohľadávku, ktorou je byt zaťažený 

A.M., J.Kréna 6311/30, NM, žiadosť o pridelenie 3 izbového bytu - žiadosť sa jednohlasne 

nedoporučuje do žrebovania o 3 izbový byt 

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

doporučuje pridelenie 1 izbového bytu na Ul. Odborárskej 1 

40/2019 – Nové stanovisko komisie je bez zmeny - žiadosť evidovať z dôvodu, že predal byt, ktorý 

mal vo svojom vlastníctve 

 

K bodu č.4: 

 

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: 

 

E.M., J.Kréna 6310/33, NM, - žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 

95/2014 - žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 

V.L., J.Kréna 6311/32, NM - žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 3 izbový byt 

65/2018  - žiadosť sa jednohlasne nedoporučuje do žrebovania  

79/2017  - žiadosť sa jednohlasne nedoporučuje do žrebovania 

83/2017 - žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 

31/2019 - žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 3 izbový byt 

93/2014 - žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 3 izbový byt 

49/2020  -  žiadosť sa jednohlasne nedoporučuje do žrebovania 

1/2019  - žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 3 izbový byt 

D.S., J.Kréna 6311/30, NM - žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 3 izbový byt 

29/2019 - žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 

59/2020 - žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 

77/2020  - žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt 

 

 

K bodu č. 5: 

 

V zmysle článku 5 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/2010 

o spôsobe prideľovania nájomných bytov a jeho dodatkov komisia doporučila do žrebovania 

o novopostavené nájomné byty nasledovné žiadosti: 

 

B.K., J.Kréna 6310/33, NM, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 3 izbový byt 

B.S., Lieskovská 2526/6, NM, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 

B.V., Odborárska 1, NM, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 3 izbový byt 

D.S., J.Kréna 30, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 3 izbový byt 

E.M., Ul. J.Kréna 6310/33, NM, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 

F.L., Odborárska 1, NM, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 3 izbový byt 

H.E., Trenčianska 40, NM, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 3 izbový byt 

H.L., Trenčianska 38, NM, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 3 izbový byt 

H.Š., Trenčianska 37, NM, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt 

H.P., Klčové 2480/31, NM, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 3 izbový byt 

H.E., Trenčianska 35, NM, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt 

H.Z., J.Kréna 6311/32, NM,  žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 3 izbový byt 

J.T., J.Kréna 6310/33, NM, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 

K.G., Javorinská 36, NM, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 

K.M., Odborárska 1, NM, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 

K.J., Čachtická 22, NM, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 3 izbový byt 

L.J., Trenčianska 2197/40, NM, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 

L.V., Trenčianska 39, NM, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 1 izbový byt 

M.D., Čachtická 22, NM, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 

M.M., Čachtická 21, NM, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 3 izbový byt 

P.M., Trenčianska 37, NM, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 3 izbový byt 

P.M., Odborárska 1, NM, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 

R.D., Juraja Kréna 6310/33, NM, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 

S.Ž., Trenčianska 35, NM, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 



Š.Ľ., J.Kréna 33, NM, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 3 izbový byt 

T.J, Trenčianska 39, NM, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 

U.I., Čachtická 24, NM, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 2 izbový byt 

V.L., Juraja Kréna 6311/32, NM, žiadosť sa jednohlasne doporučuje do žrebovania o 3 izbový byt 

 

 

Žiadosti nájomcov mestských nájomných bytov (o pridelenie iných bytov), ktorých komisia 

nedoporučila do žrebovania: 

 

B.M., Odborárska 1367/1, NM 

F.B., Námestie Slobody 5/6, NM 

F.E., Trenčianska 35, NM 

G.Z., J.Kréna 6311/31, NM 

H.M., Karpatská 31, NM 

H.K., Trenčianska 13, NM 

H.A., Odborárska 1, NM 

H.I., Trenčianska 38, NM 

H.N., Trenčianska 37, NM 

K.A., Južná 2599/9, NM 

M.L., Čachtická 22, NM 

M.I., Južná 6, NM 

O.D., Lieskovská 2522/2, NM 

O.K., J.Kréna 31, NM 

O.M., Južná 7, NM 

P.R., Lieskovská 2523/3, NM 

P.J., Odborárska 1, NM 

R.R., Juraja Kréna 6310/33, NM 

S.D., Juraja Kréna 6310/33, NM 

S.M., Lieskovská 7, NM 

Š.E., Odborárska 1, NM 

Š.M., J.Kréna 31, NM 

Š.M., Lieskovská 7, NM 

T.I., Trenčianska 36, NM 

T.H., Trenčianska 39, NM 

V.M., Južná 9, NM 

W.K., J.Kréna 6311/30, NM 

 

 

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 13.10.2020 

 

 

               JUDr. Filip Vavrinčík                                                               Lívia Zongorová 

                  predseda komisie                                                                 tajomníčka komisie 

 

 


