
 

 

Z á p i s 

zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie, konanej dňa  07.06.2016 

 

 

Prítomní:  Predseda: Helena Koťová 

                 Podpredseda: Ľubomír Barák 

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

 

                Hostia: Ing. Ivana Ondrejmišková – prednostka MsÚ 

                            RNDr. Pavel Bačík  – konateľ Bytovej správy 

                            JUDr. Jana Kollárová – odd. reg.rozvoja a medzinárodných vzťahov 

                            Marianna Orgóniová – odd.právne a správy majetku  

              

 

Program:  1. Otvorenie 

                 2. Prerokovanie materiálov do MsZ 

                 3. Prerokovanie stanoviska k žiadosti o byt – Kováčová Nikola 

                 4. Prerokovanie potreby náhradných bytov 

                 5. Prerokovanie nových žiadostí o byt 

                

     

 

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  -  Prerokovanie materiálov do MsZ 

 

JUDr. Jana Kollárová informovala o návrhoch VZN, ktoré spracovalo oddelenie regionálneho 

rozvoja a medzinárodných vzťahov: 

 

Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2016, ktorým sa upravujú podmienky predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Štiavnica 
- Komisia návrh VZN vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 

Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2016 – Trhový poriadok príležitostného trhu 

Štiavnický živý šach 
- Komisia návrh VZN vzala na vedomie. 

Zo strany podpredsedu Ľubomíra Baráka bola k návrhu VZN vznesená jedna pripomienka – 

predĺženie prevádzkového času do 24:00 hod. 

 

Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2016 – Trhový poriadok príležitostného trhu 

Salamandrové trhy 
- Komisia návrh VZN vzala na vedomie. 

Zo strany podpredsedu Ľubomíra Baráka bola k návrhu VZN vznesená jedna pripomienka – 

predĺženie prevádzkového času do 24:00 hod. 

 

Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2016 – Trhový poriadok príležitostného trhu 

Nezabudnuté remeslá 
- Komisia návrh VZN vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 

 



 

 

Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2016 – Trhový poriadok trhovisko Križovatka 
- Komisia návrh VZN vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 

 

Marianna Orgóniová informovala o návrhoch VZN, ktoré spracovalo oddelenie právne a správy 

majetku: 

 

Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2016 o prideľovaní a hospodárení s bytmi vo 

vlastníctve Mesta 

 

Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2016 o prideľovaní a hospodárení s bytmi vo 

vlastníctve Mesta obstaraných z verejných prostriedkov 

 

Návrh Dodatku č.1 k VZN  Mesta Banská Štiavnica č. 5/2013 o prideľovaní a hospodárení s 

bytmi vo vlastníctve Mesta 

 

Komisia prerokovala návry VZN, návrh dodatku k VZN a odporučila  ponechať pôvodné VZN č. 

5/2013 o prideľovaní a hospodárení s bytmi vo vlastníctve Mesta 

 

 

Bc. Eva Gregáňová informovala o návrhu VZN, ktoré spracovalo oddelenie organizačné, VS a SV: 

 

Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2016 o sociálnych službách 
- Komisia návrh VZN vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 

 

 

K bodu č. 3  – Prerokovanie stanoviska k žiadosti o byt – Kováčová Nikola 

 

Komisia prerokovala predložené stanovisko k žiadosti o byt žiadateľky Nikoly Kováčovej, ktorej 

nepriaznivú sociálnu situáciu rieši aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici.  Pri 

uvedenej žiadateľke prebehlo nasledovné hlasovanie členov komisie: 

Za pridelenie bytu: Helena Koťová - predseda 

                               Ing. Mgr. Jozef Šimko - člen 

                               PhDr. Oliver Lakoštík - člen  

Proti prideleniu bytu: Ľubomír Barák – podpredseda (z dôvodu, že menovaná nespĺňa podmienky   

                                   VZN č. 5/2013 o prideľovaní a hospodárení s bytmi vo vlastníctve Mesta) 

 

 

K bodu č. 4  – Prerokovanie potreby náhradných bytov  

 

Komisia prerokovala predloženú informáciu o potrebe náhradných bytov z titulu rekonštrukcie 

domov v MPR na ul. A. Kmeťa č.5 a potreby náhradného bytu z titulu predaja domu na ul. 

Akademickej č.1 v Banskej Štiavnici. 

Mesto Banská Štiavnica nemá povinnosť pridelenia náhradného bytu pre nájomníkov:   

Vladimír Remeň 

Patrik Bednárik 

Ján Sloboda 

Valéria Lacková 

Štefan Sýkora 

Jozef Suchý 

- Uvedení nájomníci majú uzatvorenú nájomnú zmluvu na dobu určitú. 

 



 

 

Mesto Banská Štiavnica má povinnosť pridelenia náhradného bytu pre nájomníčku:  

Dana Kostlánová 

                                    

                                   

 

K bodu č. 5  – Prerokovanie nových žiadostí o byt 

 

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

pre byty so štátnou dotáciou žiadosti:  

Ján Pivarči, Libor Zachar, Andrea Karasová, Jozef Struhár, Janka Struhárová, Vladimír Svetlík, 

Dušan Ondrík 

 

Komisia prerokovala novú žiadosť o prenájom bytu a neodporučila zaradiť do evidencie 

žiadateľov: 

Ladislavu Komorníkovú (nespĺňa podmienky VZN) 

 

Žiadosti o výmenu bytu komisia vzala na vedomie a odporúča výmenu bytu pre žiadateľov: 

Ondrej Kapoš, Slávka Tuhárska, Miriam Školiaková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Helena Koťová, v. r.  

                                           predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Bc.Eva Gregáňová 

Dňa: 08.06.2016 
 


