
Z á p i s 

zo zasadnutia Zdravotnej, sociálnej a bytovej komisie, konanej dňa  19.8.2013 

 

Prítomní:  Helena Koťová, predsedníčka komisie;   PhDr. Oliver Lakoštík, Mgr. Zuzana Juchová  

členovia  komisie;  Oľga Nigríniová, zapisovateľka, RNDr. Pavel Bačík, konateľ Bytovej správy, s.r.o.  

Zasadnutie komisie otvorila p. Helena Koťová, predsedníčka komisie.  

Program: 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie návrhu VZN o prideľovaní a hospodárení s nájomným i bytmi vo vlastníctve 

Mesta Banská Štiavnica. 

3. Riešenie aktuálnych otázok v bytovej oblasti 

4. Rôzne 

 

K bodu č. 2 – Komisia prerokovala návrh VZN o prideľovaní a hospodárení s nájomnými 

bytmi vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica bez pripomienok. 

 

      K bodu 3 – Riešenie aktuálnych otázok v bytovej oblasti 

 

Komisia prerokovala nové žiadosti o pridelenie bytu. 

Uznesenie č. 5/2013  

Komisia odporúča: 

a) zaradiť do Evidencie žiadateľov o nájom bytov podľa  VZN č. 7/2007 a jeho platných dodatkov a to 

menovite: Matúš Antal, Jana Balogová, Eva Mrázová, Dušan Hanes, Marta Hauserová, Milota 

Balážová, Jaroslav Greguš, Pavol Rádik 

b) zaradiť do osobitného zoznamu z dôvodu vyššieho príjmu alebo trvalého pobytu mimo Banskej 

Štiavnice žiadosti: Katarína Šarkőziová, Bc. Albín Michalec, Lucia Michalcová, Tomáš Chreňovský, 

Antónia Truchlíková, Silvester Suchý, Ľudovít Bartoš, Tomáš Hanus, Jana Krčová, Magdaléna 

Farkašová.     

 

Na zasadnutí komisie sa zúčastnili  nasledovní žiadatelia o riešenie bytovej otázky: 

1. M. B. – žiada o pridelenie bytu, v súčasnosti je bez bytu, prespáva u známych, dcéra ide 

v septembri do školy potrebuje vhodné podmienky na život. 

2. N. K. – žiada o byt pre seba, deti a priateľa, starší syn je zverený do výchovy starej matky, 

potrebujú byt, aby mohli žiť ako kompletná rodina. 

3. E. Ž. – potrebuje byt pre seba a svoje dve dcéry 12 a 9 ročné, ktoré sú zverené do opatery starej 

matky zo strany otca detí. Stará matka je chorá a už sa nevládze o deti postarať. Potrebujú svoj 

domov, kde môžu žiť spolu s matkou. 

       

Komisia predložené žiadosti a dôvody žiadateľov zobrala na vedomie.  

 

           K bodu č. 4 –  Rôzne 

 

1. Komisia zobrala na vedomie opakovanú žiadosť Štefana Vlačuhu o pridelenie bytu. 

2. Komisia prerokovala sťažnosť časti nájomníkov na spolubývajúcich v bytovom dome na Ul. 

Budovateľská 6 a žiada prenajímateľa a MsÚ sťažnosť prešetriť a o výsledku informovať 

komisiu. 

3. Ďalej komisia zobrala na vedomie skutočnosť, že p. Ivan Beňo sa vzdal členstva v komisii 

a odporúča za novú členku komisie vymenovať Mgr. Melitu Bosákovú, ktorá už v komisii 

pracovala a pozná problematiku. 

  

V závere rokovania sa  predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť.   

 

 

                                         Helena Koťová 

                      predsedníčka komisie, v. r. 

 

 

Zapísala: 20.8.2013 

               Oľga Nigríniová 


