
 

 

Z á p i s 

zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie, konanej dňa  07.10.2015 

 

 

Prítomní:  Predseda: Helena Koťová 

                 Podpredseda: Ľubomír Barák 

                 Členovia: Ing. Mgr. Jozef Šimko, PaedDr. Milan Klauz  

 

Hosť: RNDr. Pavel Bačík 

              

 

Program:  1. Otvorenie 

                 2. Riešenie bytovej otázky občanov prítomných na komisii 

                 3. Prerokovanie bytovej otázky žiadateľov na základe písomnej informácie 

                 4. Prerokovanie nových žiadostí o byt 

                 5. Prerokovanie materiálu do MsZ 

                 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 komisie 

 

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

komisiou svoje rodinné a majetkové pomery: 

1. Komorníková Ladislava – detaily zápisu sa nezverejňujú z dôvodu ochrany osobných údajov. 

2. Eremiášová Bronislava –detaily zápisu sa nezverejňujú z dôvodu ochrany osobných údajov. 

3. Halászová Helena – detaily zápisu sa nezverejňujú z dôvodu ochrany osobných údajov. 

4. Bartošová Iveta – detaily zápisu sa nezverejňujú z dôvodu ochrany osobných údajov. 

 

Odporučenie komisie: 
Komisia opakovane odporučila pre  Komorníkovú Ladislavu riešenie bytovej otázky 

prostredníctvom vhodného zariadenia, vzhľadom na zdravotný stav, čo ale p.Komorníková odmieta. 

Spĺňa podmienky pre zaradenie do evidencie žiadateľov pre byty postavené bez štátnej dotácie. 

 

Pri tejto žiadateľke prebehlo hlasovanie členov komisie: 

za pridelenie bytu:        Koťová Helena – predseda (byt po p.Šramekovej na ul.A.Kmeťa) 

proti prideleniu bytu:    Ľubomír Barák – podpredseda 

                                      Ing. Mgr. Jozef Šimko – člen 

                                      PaedDr. Milan Klauz – člen 

 

Pre Eremiášovú Bronislavu komisia odporúča výmenu bytu po uvoľnení vhodného bytu na 

Budovateľskej 15. 

 

Halászová Helena podala žiadosť o pridelenie bytu v deň zasadnutia komisie, preto ešte nebolo 

možné posúdiť podklady preukazujúce splnenie podmienok pre pridelenie bytu. Komisia vzala na 

vedomie informácie menovanej a žiadosť bude posudzovať po predložení potrebných dokladov. 

 

Na základe informácií od žiadateľky komisia odporučila Bartošovej Ivete riešiť súčasné nevhodné 

bývanie s rodičmi zmenou bývania k partnerovi, ktorý má vlastný byt, nakoľko mesto Banská 

Štiavnica nedisponuje voľnými bytmi. 

  

 



K bodu č. 3 – Prerokovanie bytovej otázky žiadateľov na základe písomnej informácie 

 

Komisia neodporúča pridelenie náhradného bývania p.Lackovej Valérii, nakoľko u menovanej ide o 

dočasné bývanie. 

 

Žiadosti o výmenu bytu menovaných (Šarkoziová Viera, Eremiáš Miroslav, Buzalková Lenka, 

Pokošová Jarmila, Ujhélyová Lenka) komisia vzala na vedomie a odporučila riešiť po uvoľnení 

vohodných bytových jednotiek. 

 

 

K bodu č. 4  – Prerokovanie nových žiadostí o byt  

 

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

žiadosti:  

Maruniaková Erika, Molnárová Božena, Prievozníková Monika, Lupták Milan, Mazúr Viktor, 

Bednárik Patrik 

 

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

žiadosti: 

Jasovská Zuzana 

 

 

K bodu č. 5  – Prerokovanie materiálu do MsZ 

 

Komisia prerokovala nasledovný materiál: 

1. Dodatok č.1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č.1/2012, ktorým sa vydáva: Prevádzkový poriadok 

pohrebísk v meste Banská Štiavnica 

2. Návrh – Dodatok č.l k VZN Mesta Banská Štiavnica č.3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Mesta Banská Štiavnica 

 

Komisia materiál vzala na vedomie a nemá žiadne podnety pre jeho zmenu, alebo doplnenie. 

 

 

K bodu č. 6  – Rôzne 

 

RNDr. Pavel Bačík informoval členov komisie o aktuálnom stave bytov a nájomníkov pod správou 

Bytovej správy, s.r.o.  

Komisia žiada p.primátorku o realizáciu projektu výstavby nízkonákladových domov. 

 

 

 

 

 
        Helena Koťová, v. r.  

                                           predsedníčka komisie 

 

 

 

Zapísala: Bc.Eva Gregáňová 

Dňa: 08.10.2015 
 


