
 

 

Z á p i s 

zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie, konanej dňa  26.04.2016 

 

 

Prítomní:  Predseda: Helena Koťová 

                 Podpredseda: Ľubomír Barák 

                 Členovia: Ing. Mgr. Jozef Šimko, PhDr. Oliver Lakoštík  

 

Hostia: RNDr. Pavel Bačík 

            Marianna Orgóniová 

              

 

Program:  1. Otvorenie 

                 2. Riešenie bytovej otázky občanov prítomných na komisii 

                 3. Prerokovanie nových žiadostí o byt 

                 4. 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. Bartošová Erika - žiada o pridelenie bytu z rodinných dôvodov - opakovane 

2. Kuchárová Dana –  žiada o pridelenie bytu z dôvodu nepriaznivej soc.situácie - opakovane 

 

 

Odporučenie komisie: 

Bartošová Erika: komisia odporučila žiadateľke opätovné podanie žiadosti o pridelenie bytu, z    

dôvodu aktualizácie žiadosti, vzhľadom na nový príjem spoločne posudzovanej osoby (druha) 

Kuchárová Dana: komisia odporučila žiadateľke iné riešenie bytovej otázky (ubytovňu, útulok) 

vzhľadom na skutočnosť, že menovaná nespĺňa podmienky pre zaradenie do evidencie žiadateľov o  

byt. 

 

 

K bodu č. 3  – Prerokovanie nových žiadostí o byt  

 

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

pre byty so štátnou dotáciou žiadosti:  

Kmeť Peter, Heilerová Barbora, Tomčík Vladimír, Spišiaková Petra 

 

Komisia odporučila pre ostatných žiadateľov vyrovnať dlh na poplatku za komunálny odpad a 

následné -  opätovné prerokovanie žiadostí na komisii: 
Kováč Dušan, Bartoš Marián, Cibuľa Peter, Struhár Peter, Struhárová Janka 

 

Pri týchto žiadateľoch prebehlo hlasovanie členov komisie: 

za úhradu dlhu a opätovné preposúdenie žiadostí: Ľubomír Barák - podpredseda 

                                                                                Mgr. Jozef Šimko - člen 

                                                                                PhDr. Oliver Lakoštík - člen 

proti: Helena Koťová – predseda 



 

 

Predseda komisie p.Helena Koťová súhlasí a odporúča zaradiť do evidencie žiadateľov o byt 

všetkých žiadateľov podľa splnenia podmienok, na základe predložených podkladov od 

p.Orgóniovej 

 

 

Komisia vzala na vedomie: 

 

1. Žiadosť o výmenu bytu – Peťková Michaela 

 

2. Stanovisko k žiadosti o byt – Komorníková Ladislava 

 

3. Informáciu o pridelení garzónky na ul.Šobov č.9 žiadateľke - Balogovej Veronike 

 

Podpredseda komisie p.Ľubomír Barák uvedenú informáciu o pridelení bytu berie na vedomie, ale s 

jeho pridelením menovanej nesúhlasí, nakoľko nespĺňa podmienky na pridelenie bytu v zmysle 

VZN č.5/2013. Prosí o vysvetlenie porušenia VZN. 

 

 

 

K bodu č. 4  – Rôzne 

 

Komisia odporúča zmenu VZN mesta Banská Štiavnica č.5/2013 o prideľovaní a hospodárení s 

nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta.  

Členovia komisie pošlú svoje návrhy na zmenu VZN mailom, alebo osobne p.Orgóniovej z 

oddelenia právneho a správy majetku, na základe čoho bude spracovaný materiál na predloženie do 

mestského zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Helena Koťová, v. r.  

                                           predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Bc.Eva Gregáňová 

Dňa: 27.04.2016 
 


