
Z á p i s 

zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie, konanej dňa  16.04.2018 

 

 

Prítomní:  Predseda: Helena Koťová 

                 Podpredseda: Ľubomír Barák 

                 Členovia: Ing. Mgr. Jozef Šimko 

                 Zapisovateľka: Bc. Eva Gregáňová 

 

 

Program:  1. Otvorenie 

                 2. Prerokovanie materiálov do MsZ 

                 3. 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 

 

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. .../2018 o pamätihodnostiach Mesta 

- Komisia VZN vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 4/2016, ktorým sa 

upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská 

Štiavnica 

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

 

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 5/2016 – Trhový 

poriadok trhovisko Križovatka  

- Komisia návrh dodatku vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne pripomienky 

 

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 6/2016 – Trhový 

poriadok príležitostných trhov organizovaných Mestom Banská Štiavnica: Nezabudnuté remeslá, 

Salamandrové trhy, Štiavnický živý šach. 

- Komisia návrh dodatku vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne pripomienky 

 

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 8/2016 – Trhový 

poriadok príležitostných trhov organizovaných Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici: 

Veľkonočný jarmok, Festival kumštu, remesla a zábavy, Štjavnycký vjanočný jarmok 

- Komisia návrh dodatku vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne pripomienky 

 

 

 

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 žiadosť:  

Ildikó Hrtyan 



 

 

 

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: 

Valentína Danková 

 

 

 

 

 

 

 
        Helena Koťová, v. r.  

                                           predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Bc.Eva Gregáňová 

Dňa: 17.04.2018 
 

 


