
 

 

Z á p i s 

zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie, konanej dňa  13.02.2017 

 

 

Prítomní:  Predseda: Helena Koťová 

                 Podpredseda: Ľubomír Barák 

                 Člen: Ing. Mgr. Jozef Šimko 

                 Zapisovateľka: Bc. Eva Gregáňová 

                 Hostia: Ing. Ivana Ondrejmišková – prednostka MsÚ 

                             Mgr. Vladimír Kratoš – náčelník MsP 

 

Program:  1. Otvorenie 

                 2. Prerokovanie materiálov do MsZ 

                 3. Riešenie bytovej otázky občanov prítomných na komisii 

                 4. 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 

 

O návrhoch VZN informovala Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ: 

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

Mesta Banská Štiavnica 
- Komisia návrh dodatku vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 

Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č.    /2017 o financovaní základných umeleckých škôl, 

materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Banská Štiavnica v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej 

spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby 
- Komisia návrh VZN vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 

O návrhu VZN informoval Mgr. Vladimír Kratoš, náčelník MsP: 

Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č.   /2017 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica 

- K uvedenému návrhu VZN bola vznesená pripomienka: 

V § 6 Prenájom parkovaních miest – doplniť podmienky prenájmu parkovacieho miesta pre 

občanov, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP a ZŤP so sprievodcom. 

 

 

K bodu č. 3  – Riešenie bytovej otázky občanov prítomných na komisii 

Komisie sa zúčastnil p. Martin Ivanič s manželkou, ktorí chcú riešiť svoju bytovú otázku a 

prezentovali pred komisiou svoje rodinné a majetkové pomery. Žiadajú o pridelenie bytu z 

rodinných dôvodov. 

 

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

poplatku za komunálny odpad a vzhľadom na rodinnú situáciu, v prípade uvoľnenia bytu, pre ktorý 

budú spĺňať podmienky, jeho pridelenie.  



 

   

 

 

K bodu č. 4  – Prerokovanie nových žiadostí o byt 

 

Komisia prerokovala novú žiadostť o prenájom bytu a odporučila zaradiť do evidencie žiadateľov 

pre byty bez štátnej dotácie žiadosť: 

Danková Drahomíra 

 

Komisia prerokovala aj žiadosť o pridelenie bytu žiadateľky, ktorá nespĺňa podmienky VZN Mesta 

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

znení Dodatku č.1, preto nemôže byť zaradená do zoznamu evidencie žiadateľov o byt: 

Hoscheková Mária 

- po splnení podmienok v zmysle VZN bude žiadosť na komisii opätovne prerokovaná. 

 

 

 

 

 

 

 
        Helena Koťová, v. r.  

                                           predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Bc.Eva Gregáňová 

Dňa: 14.02.2017 
 


