
 

 

Z á p i s 

zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie, konanej dňa  30.01.2018 

 

 

Prítomní:  Predseda: Helena Koťová 

                 Podpredseda: Ľubomír Barák 

                 Člen: Ing. Mgr. Jozef Šimko  

                 Hosť: Bc. Marianna Orgóniová – odd.právne a správy majetku 

                 Zapisovateľka: Bc. Eva Gregáňová 

                 Ospravedlnený člen komisie: PhDr. Oliver Lakoštík 

 

 

Program:  1. Otvorenie 

                 2. Prerokovanie nových žiadostí o byt a žiadosti o výmenu bytu 

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

                 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  -  Prerokovanie nových žiadostí o byt a žiadosti o výmenu bytu 

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

pre byty so štátnou dotáciou žiadosti:  

Ing. Odo Kolembus, Bartošová Timea, Suchá Gizela 

 

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: 

Soňa Goralová 

 

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

žiadateľa: 

Karol Štubňa 

 

Komisia vzala na vedomie informáciu o súhlase s pridelením bytu na ul. Budovateľská č. 14 v 

Banskej Štiavnici. 

 

 

             K bodu č. 3  – 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:                                              450 € 

2. Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica:      1.300 € 

3. OZ Margarétka:                                                                             2.000 € 

4. OZ SENIOR pri Domove Márie:                                                     250 € 



 

 

 

Žiadateľovi „Rébus“ Občianske združenie nebolo odporučené poskytnutie dotácie, nakoľko 

vzhľadom na účel použitia dotácie, členovia komisie odporúčajú prerokovanie žiadosti v inej, ako 

sociálnej a bytovej komisii. 

 

 

 

               K bodu č. 4  – Rôzne 

Členovia komisie žiadajú v prípade uvoľnenia bytov nájomcami o informovanie aktuálne voľných 

bytov, aj mimo zasadnutí komisie. 

  

 

  
          

 

 

 

 

 
        Helena Koťová, v. r.  

                                           predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Bc.Eva Gregáňová 

Dňa: 31.01.2018 
 


