
 

 

Z á p i s 

zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie, konanej dňa  28.03.2017 

 

 

Prítomní:  Predseda: Helena Koťová 

                 Podpredseda: Ľubomír Barák 

                 Člen: Ing. Mgr. Jozef Šimko 

                 Zapisovateľka: Bc. Eva Gregáňová 

                 Hostia: RNDr. Pavel Bačík 

                              Marianna Orgóniová 

 

Program:  1. Otvorenie 

                 2. Riešenie bytovej otázky občanov prítomných na komisii 

                 3. Prerokovanie nových žiadostí o byt 

                 4. Prerokovanie materiálu do MsZ 

 

 

 

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. Ladislava Komorníková, ktorá žiada o pridelenie bytu z dôvodu 

nepriaznivej sociálnej situácie. 

 

Odporučenie komisie: 
Komisia opätovne odporučila žiadateľke uhradiť si podlžnosti voči mestu Banská Štiavnica, aby 

mohla byť zaradená do evidencie žiadateľov o byt, prípadne riešiť bytovú otázku prostredníctvom 

vhodného zariadenia, vzhľadom na zdravotný stav po posúdení odkázanosti na sociálnu službu. 

 

 

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:  

Tanečková Romana, Miertušová Marcela, Mgr. Tokoly Ivan, Kaločaiová Martina, Kúdelová Andrea 

 

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

pre byty bez štátnej dotácie žiadosti: 

Kyjovská Magdaléna, Boroška Andrej 

 

Komisia prerokovala aj žiadosť o pridelenie bytu žiadateľa, ktorý 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 zaradený do zoznamu evidencie žiadateľov o byt: 

Považanec Ján 

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

 

Komisia prerokovala aj žiadosť o výmenu bytu žiadateľky Lucie Fízikovej a v prípade možnosti 

odporučila uvedenú výmenu bytu. 

 

Komisia vzala na vedomie informáciu o súhlase s pridelením bytu na ul. MUDr. J. Straku č. 21 a 

informáciu o predĺžení prenájmu bytu na ul.Šobov č. 7, v Banskej Štiavnici. 



 

 

 

K bodu č. 4  -  Prerokovanie materiálu do MsZ 

 

Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 6/2013 o parkovaní vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica v znení 

Dodatku č. 1 
- Komisia návrh dodatku vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Helena Koťová, v. r.  

                                           predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Bc.Eva Gregáňová 

Dňa: 29.03.2017 
 


