
Z á p i s 

zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie, konanej dňa  15.10.2018 

 

 

Prítomní:  Predseda: Helena Koťová 

                 Podpredseda: Ľubomír Barák 

                 Člen: Ing. Mgr. Jozef Šimko 

                 Hostia: RNDr. Pavel Bačík – konateľ Bytovej správy 

                              Ing. Kamila Lievajová – vedúca ekonomického oddelenia 

                              Bc. Marianna Luptáková – odd.právne a správy majetku 

                 Zapisovateľka: Bc. Eva Gregáňová 

                  

 

Program:  1. Otvorenie 

                 2. Prerokovanie nových žiadostí o byt 

                 3. Prerokovanie materiálov 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  -  Prerokovanie nových žiadostí o byt 

 

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

pre byty so štátnou dotáciou žiadosti:  

Ján Bergnacht, Ján Palovič, Andrea Kokyová 

  

Komisia prerokovala žiadosť o pridelenie bytu žiadateľky, ktorá už bola prerokovaná v sociálnej 

a bytovej komisii, pričom nespĺňala podmienky pre pridelenie bytu. Vzhľadom na predloženie 

nových podkladov – dokladovanie aktuálneho príjmu žiadateľky, bolo odporučené žiadosť zaradiť 

do evidencie žiadateľov pre byty so štátnou dotáciou:  

Mária Marková 

 

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: 

Ľubomír Fízik, Zdena Píschová, Klaudia Kováčová 

 

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

žiadateľku: 

JUDr. Jana Kollárová  

 

Komisia prerokovala žiadosti o výmenu bytu a odporučila výmenu bytu, po uhradení nedoplatku 

za komunálny odpad pre žiadateľov: 

Tamara Madarová, Denisa Kalajová 

 

Komisia vzala na vedomie informáciu o súhlase s pridelením bytov na ul. Budovateľská č. 14 a L. 

Svobodu č. 36, v Banskej Štiavnici. 



 

 

K bodu č. 3  -  Prerokovanie materiálov do MsZ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

O materiáloch do MsZ  komisiu informovala Ing. Kamila Lievajová: 

 

Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č.   /2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská 

Štiavnica 

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

 

 

Návrh rozpočtu Mesta Banská Štiavnica na roky 2019, 2020 a 2021 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
        Helena Koťová, v. r.  

                                           predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Bc.Eva Gregáňová 

Dňa: 16.10.2018 
 

 

 


