
 

Z á p i s 

zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie, konanej dňa  14.02.2018 

 

 

Prítomní:  Predseda: Helena Koťová 

                 Podpredseda: Ľubomír Barák 

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

                 Hostia: Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ 

                              Bc. Marianna Orgóniová – odd.právne a správy majetku 

                 Zapisovateľka: Bc. Eva Gregáňová 

 

 

Program:  1. Otvorenie 

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

                 3. Prerokovanie materiálu do MsZ 

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

            

                  

 

 

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 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 žiadateľa: 

 

1. Špeciálna základná škola:                                              1.000 €  

 

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

nakoľko sociálny charakter použita dotácie nie je uvedený v stanovách občianskeho združenia. 

 

 

K bodu č. 3  –  Prerokovanie materiálu  do MsZ 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č.  1/2017 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 

O návrhu Dadatku č. 1 komisiu podrobne informovala prednostka Ing. Ivana Ondrejmišková 

Pri prerokovaní uvedeného Dodatku č. 1 prebehlo hlasovanie jednotlivých členov komisie, ktorí 

hlasovali nasledovne:   

S predloženým návrhom dodatku súhlasi: Ľubomír Barák - podpredseda 

                                                                    Ing. Mgr. Jozef Šimko - člen 

                                                                    PhDr. Oliver Lakoštík – člen 

S predloženým návrhom dodatku nesúhlasí: Helena Koťová - predseda 

 

 

 



 

 

             K bodu č. 4  – 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 bez štátnej dotácie žiadosti: 

Jana Reichelová, Miroslav Zamboj, Mária Buzalková 

 

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: 

René Kováč, Mgr. Alica Hrnčiríková, Milota Balážová, Klaudia Kováčová, Janka Bullová 

 

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

žiadateľov: 

Štefan Vlačuha, Mária Balogová 

 

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

Banskej Štiavnici. 

 

                

  

 

  
          

 

 

 

 

 
        Helena Koťová, v. r.  

                                           predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Bc.Eva Gregáňová 

Dňa: 15.02.2018 
 


