
 

 

Z á p i s 

zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie, konanej dňa  24.01.2017 

 

 

Prítomní:  Predseda: Helena Koťová 

                 Podpredseda: Ľubomír Barák 

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

                 Hosť: Marianna Orgóniová – odd.právne a správy majetku 

                 Zapisovateľka: Bc.Eva Gregáňová 

 

 

Program:  1. Otvorenie 

                 2. Riešenie bytovej otázky občanov prítomných na komisii 

                 3. Prerokovanie nových žiadostí o byt a žiadostí o výmenu bytu 

                 4. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Banská Štiavnica 

                 5. 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 prítomných na komisii 

Komisie sa zúčastnila p. Nikola Kováčová, ktorá chce riešiť svoju bytovú otázku a prezentovala 

pred komisiou svoje rodinné a majetkové pomery. Žiada o pridelenie bytu z rodinných dôvodov. 

 

Odporučenie komisie: 
Komisia odporučila menovanej uhradiť podlžnosti voči Mestu Banská Štiavnica, ktoré vznikli na 

poplatku za komunálny odpad a vzhľadom na rodinnú situáciu žiadateľky, v prípade uvoľnenia 

bytu, pre ktorý spĺňa podmienky, jeho pridelenie.  

 

 

             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:  

Malatinec Lukáš, Matkovičová Hana, Mosin Anton 

 

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

pre byty bez štátnej dotácie žiadosti: 

Kováčová Nikola (po úhrade nedoplatku za komunálny odpad) 

 

Komisia prerokovala aj žiadosti o pridelenie bytu žiadateľov, ktorí nespĺňajú podmienky VZN 

Mesta Banská Štiavnica č. 5/2013 o prideľovaní a hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve 

Mesta v znení Dodatku č.1, preto nemôžu byť zaradení do zoznamu evidencie žiadateľov o byt: 

Lupták Milan, Zenko Radoslav 

 

Komisia prerokovala žiadosti o výmenu bytu a odporučila v prípade možnosti výmenu bytu pre 

žiadateľov: 

Tekula Róbert, Kováčová Rozália 

 

Komisia vzala na vedomie informáciu o pridelení bytu žiadateľom: 

Suchá Veronika, Čík Ján 



 

 

 

               K bodu č. 4  – Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Banská   

                                       Štiavnica 

Komisia prerokovala predložené žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Banská Štiavnica a 

odporučila nasledovné pridelenie dotácie pre jednotlivých žiadateľov: 

1. Slovenský zväz telesne postihnutých                                         300 € 

2. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska:                             300 € 

3. Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica:     900 € 

4. OZ Margarétka:                                                                       2.500 € 

  

 

  
               K bodu č. 5  – Rôzne 

Členovia komisie sa dohodli do budúceho zasadnutia komisie navrhnúť nového člena komisie, 

nakoľko  člen komisie PaedDr. Milan Klauz sa vzdal členstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Helena Koťová, v. r.  

                                           predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Bc.Eva Gregáňová 

Dňa: 25.01.2017 
 


