
 

 

Z á p i s 

zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie, konanej dňa  23.11.2015 

 

Prítomní:  Predseda: Helena Koťová,  

                 Podpredseda: Ľubomír Barák 

                 Členovia: PaedDr. Milan Klauz, PhDr. Oliver Lakoštík   

 

Program:  1. Otvorenie 

                 2. Posudzovanie žiadostí o byt – informácie od M.Orgóniovej 

                 3. Prerokovanie materiálu do MsZ 

                 4. Rôzne 

 

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

 privítala a oboznámila ich s programom komisie.  

 

K bodu č. 2  -  Informácie o posudzovaní žiadostí o byty 

Hosťom na zasadnutí komisie bola Marianna Orgóniová, oddelenie právne a správy majetku,  ktorá 

komisiu informovala o spôsobe posudzovania žiadostí o byty v súlade s VZN č.5/2013 a predložila 

aktuálny zoznam žiadostí o pridelenie bytu. 

 

K bodu č. 3 - Prerokovanie materiálu do MsZ 

 Návrh na schválenie dodatku č.1 k VZN č. 4/2014 o miestnych daniach 
- Komisia návrh dodatku vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 Návrh na schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 7/2012 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 
- Komisia návrh dodatku vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 Návrh na schválenie dodatku č.1 k VZN o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica 
- Komisia návrh dodatku vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne pripomienky. 

K uvedenému dodatku vyslovil člen komisie  PaedDr. Milan Klauz návrh na vytvorenie celodennej 

parkovacej zóny na námestí Sv.Trojice s určenou výškou úhrady za celodenné parkovanie. 

 

Návrh rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre roky 2016, 2017 a 2018 
- Komisia návrh dodatku vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 

K bodu č. 3 – Rôzne 

Komisia žiada konatela Bytovej správy s.r.o. o poskytnutie informácií formou písomného 

stanoviska: 

  

- počet uzatvorených nájomných zmlúv,   

- úhrada nájmu za jednotlivé byty,  

- kategórie bytov, rozloha 

- prípadné podlžnosti nájomníkov voči Bytovej správe s.r.o. 

 

 

 
        Helena Koťová, v. r.  

                                           predsedníčka komisie 

 

 

Zapísala: Bc.Eva Gregáňová 

Dňa: 24.11.2015 


