
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia pre rozvoj bývania 

 

Zápis  č. 8/2020 

zo zasadnutia komisie zo dňa 24.11.2020 

1. Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

2. Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Obhliadka novoprestavaných nájomných bytov 

3. Príprava na žrebovanie o nové nájomné byty   

4. 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: 

 

Členovia komisie za účasti p. Miroslavy Stančíkovej, pracovníčky oddelenia výstavby MsÚ a TV 

Pohoda sa zišli pri bytovom dome na Ulici J.Kréna 6312, kde prebieha prestavba mestských 

nájomných bytov. Po ukončení prestavby bude žiadateľom o pridelenie bytu odovzdaných do nájmu 

63 mestských nájomných bytov, z toho 13 jednoizbových, 29 dvojizbových a 21 trojizbových. Pani 

Stančíková informovala členov komisie, že kolaudácia bytov je naplánovaná na 15.12.2020. Členovia 

komisie si osobne prehliadli byty.   

 

 

K bodu č. 3: 

 

Na zasadnutí komisie bol dohodnutý termín žrebovania o mestské nájomné byty na 03.12.2020 o 14,00 

hod., v zasadacej miestnosti Mestského zastupiteľstva na Ul. Palkovičovej 4. Primátor mesta vymenuje 

komisiu na žrebovanie. Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie v súčasnej dobe a aktuálnych 

prijatých opatrení ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia, v súvislosti so šírením ochorenia COVID-

19, žrebovania sa nebudú môcť zúčastniť  uchádzači o pridelenie bytu, ktorí sú zaradení do 

žrebovania.  

Samotné žrebovanie bude transparentné a bude vysielané v priamom prenose regionálnou televíziou 

Pohoda. Bude možné ho sledovať na you tube kanáli TV Pohoda a na oficiálnej webovej stránke mesta 

Nové Mesto nad Váhom – v odkaze na TV Pohoda. 

Oznámenie o pridelení evidenčného čísla do žrebovania bude žiadateľom písomne zaslané. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu č. 4: 

 

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

poďakoval za účasť. 

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 24.11.2020 

 

 

               JUDr. Filip Vavrinčík                                                               Lívia Zongorová 

                  predseda komisie                                                                 tajomníčka komisie 

 

 


