
 

 

Z á p i s 

zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie, konanej dňa  21.04.2015 

 

 

Prítomní:  Predseda: Helena Koťová 

                 Podpredseda: Ľubomír Barák 

                 Členovia: PaedDr. Milan Klauz  

 

Hostia: Mgr. Vlasta Tokolyová 

             RNDr. Pavel Bačík 

 

 

Program:  1. Otvorenie 

                 2. Riešenie byt.otázky občanov prítomných na komisii 

                 3. Predstavenie činnosti občianskeho združenia Savore 

                 4. Informácie o losovaní nájomných bytov 

                 5. Prerokovanie nových žiadostí o byt  

                 6. Rôzne 

 

 

 

K bodu č. 1 – Komisiu otvorila p.Helena Koťová, predsedníčka komisie, ktorá všetkých 

prítomných privítala a oboznámila ich s programom komisie.  

  

 

K bodu č. 2  -  Riešenie bytovej otázky občanov, ktorí sa osobne zúčastnili komisii 

Komisie sa zúčastnili občania mesta, ktorí chcú riešiť svoju bytovú otázku a prezentovali pred 

komisiou svoje rodinné a majetkové pomery: 

Kováčová Gabriela, Suchá Henrieta 

Komisia odporučila pre Kováčovú Gabrielu riešiť bytovú otázku prostredníctvom vhodného 

zariadenia, vzhľadom na zdravotný stav po posúdení odkázanosti na sociálnu službu. Suchej 

Henriete bolo odporučené pridelenie bytu po nájomníkovi na Šobove č.7 

 

 

K bodu č. 3 - Predstavenie činnosti občianskeho združenia Savore 

Mgr. Vlasta Tokolyová – štatutárna zástupkyňa predstavila činnosť občianskeho združenia Savore, 

ktoré sa venuje riešeniu rómskej otázky a problematike týraných žien – matiek.  Pred komisiou 

vyslovila požiadavku na riešenie bytovej otázky pre týrané matky s deťmi, ktoré nemajú možnosť 

náhradného bývania. Komisia odporučila túto problematiku riešiť v spolupráci s občianskym 

združením, ktoré sa taktiež zaoberá bytovou otázkou týraných žien. 

 

 

K bodu č. 4 – Informácie o losovaní nájomných bytov 

RNDr. Pavel Bačík oboznámil všetkých prítomných s losovaním nájomných bytov, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 09.04.2015, v Kultúrnom centre. Členov komisie informoval tiež o počte 

žiadateľov, ktorí sa losovania zúčastnili, náhradníkoch a celkovom priebehu losovania. 

 

 

K bodu č. 5  – Prerokovanie nových žiadostí o byt  

Komisia prerokovala nové žiadosti o prenájom bytu a odporučila zaradiť do evidencie žiadateľov 

žiadosti:  

Szabová Dominika, Turoň Karol, Kližanová Ivana 



 

Komisia odporučila zaradiť do evidencie žiadateľov pre byty postavené bez štátnej dotácie: 

Šarkoziová Vlasta, Suchá Drahomíra, Malíková Linda 

 

Komisia odporučila pridelenie bytu na Šobove č.7 po nájomníkovi p. Krkoškovi pre: 

Suchá (Petrová) Henrieta 

 

Komisia neodporučila zaradiť do evidencie žiadateľov: 

Buzalka Erik, Považan Filip, Krkoška Ľubomír, Halibožek Ján, Kalajová Denisa 

 

 

 

            K bodu č. 6 - Rôzne  

Počas diskusie člen komisie p.Barák vyslovil požiadavku riešenia otázky priameho odovzdávania 

bytov bez losovania a potrebu zapracovania do VZN pre nájomníkov bytov vo vlastníctve mesta 

Banská Štiavnica podmienku predkladania  potvrdení zo Sociálnej posťovne o evidencii u 

konkrétneho zamestnávateľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Helena Koťová, v. r.  

                                           predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Bc.Eva Gregáňová 

Dňa: 22.04.2015 
 


