
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia pre rozvoj bývania 

 

Zápis  č. 7/2019 

zo zasadnutia komisie zo dňa 17.10.2019 

 

1. Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

2. Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Žiadatelia o pridelenie bytu prítomní na zasadnutí komisie 

3. Prešetrené žiadosti  

4. Žiadosti na prešetrenie 

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: 

Žiadatelia o pridelenie bytu, ktorí z vlastného podnetu žiadali riešiť svoju bytovú situáciu na 

zasadnutí komisie: 

 

77/2018, žiadosť zaradiť ako ďalších do uprednostnených žiadostí na pridelenie 1 izbového bytu, 

prípadne do žrebovania o 2 izbový 

 

K bodu č. 3: 

 

Prešetrené žiadosti: 

 

66/2017, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 1 izbový byt 

13/2017, žiadosť zatiaľ len evidovať 

43/2019, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 1 izbový byt 

7/2016, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 1 izbový byt 

62/2019, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 1 izbový byt 

39/2019 - žiadosť vyradiť 

69/2019, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 1 izbový byt 

80/2018, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 1 izbový byt 

10/2013,KRB doporučuje uprednostniť žiadosť – doplniť k uprednostneným žiadateľom 

o pridelenie bytu na 2 izbový byt   

71/2018, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 2 izbový byt 

89/2018, nezastihnuteľná (nedostupné číslo telefónu) 

59/2019, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 3 izbový byt 

2/2019, žiadosť predložiť po úhrade dlhu 

41/2019, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 2 izbový byt 

 

 

 

 



Žiadosti o opakované prehodnotenie : 

 

51/2018, KRB doporučuje žiadosť zaradiť do žrebovania o 2 izbový byt 

H.K., Trenčianska 13, NM, opakovane riešená žiadosť o výmenu bytu, žiadosť je naďalej doporučená 

na výmenu za 2 izbový byt v novšej časti Trenčianskej ulice 

 

 K bodu č. 4: 

 

Rozdelenie žiadostí na prešetrenie: 

 

JUDr. Vavrinčík, Ing. Srnec: 

37/2019   

57/2019  

61/2019 

67/2019  

44/2018  

76/2019  

 

Ing. Zmatková: 

74/2019  

 

JUDr. Udvorková, p. Mináriková: 

45/2019  

58/2019  

 

PhDr. Maráková: 

73/2019  

26/2019  

70/2019  

 

PhDr. Hejbalová: 

56/2019  

 

p. Mráz: 

21/2019  

30/2019  

51/2019  

 

p. Nemšáková: 

99/2016  

 

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 17.10.2019 

 

 

 

               JUDr. Filip Vavrinčík                                                               Lívia Zongorová 

                  predseda komisie                                                                 tajomníčka komisie 

 

 


