
 

Z á p i s 

zo zasadnutia Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva, konanej dňa  13.03.2019 

 

 

 

Prítomní:   
Predseda: Helena Koťová 

Podpredseda: Ľubomír Barák 

Členovia: Mgr. Peter Ernek, Štefan Mičura, Ing. Peter Zorvan, PhD. 

Hostia: Ing. Lievajová Kamila, vedúca ekonomického odd. 

             Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ 

    RNDr. Pavel Bačík, riaditeľ Bytovej správy, s.r.o. 

Zapisovateľka: Bc. Marianna Luptáková 

 

 

 

Program:   

1. Otvorenie 

2. Návrh VZN o financovaní ZUŠ, MŠ, školských zariadení na území Mesta Banská Štiavnica 

3. 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 materiálov  do MsZ 

 

1. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č.    /2019 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 VZN podrobne informovala Ing. Kamila Lievajová a Ing. Ivana Ondrejmišková. Pri 

prerokovaní uvedeného VZN prebehlo hlasovanie jednotlivých členov komisie, ktorí hlasovali 

nasledovne:   

 

S predloženým návrhom VZN nesúhlasí:  

- Helena Koťová – predseda 

- Štefan Mičura - člen 

                                                                     

Hlasovania sa zdržali: 

- Ľubomír Barák – podpredseda 

- Mgr. Peter Ernek – člen 

- Ing. Peter Zorvan, PhD. – člen 

 

Na základe hore uvedeného komisia neodporučila prijať predmetné VZN. 

 

 



 

K bodu č. 3  – 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:  

Ľudmila Fulajtárová, Anna Lendvayová, Radoslav Kosec, Viktor Mazúr, Peter Červenák,  

 

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

žiadateľov pre byty bez štátnej dotácie žiadosti: 

Ľubomír Kováčik 

 

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

pre žiadateľa: 

Anna Bartošová 

 

Komisia prerokovala nové žiadosti o prenájom bytu a neodporučila zaradiť do evidencie 

žiadateľov: 

Zuzana Farbiaková, Zuzana Šimeková 

 

Komisia vzala na vedomie informáciu o súhlase s pridelením bytu na Ul. Budovateľská č. 

14v Banskej Štiavnici. 

 

 

V predchádzajúcej komisii bolo odporučené, aby do najbližšieho zasadnutia komisie bol 

spracovaný zoznam bytových domov, ktoré sú vo vlastníctve mesta v rámci sekcií, t. j. byty 

vybudované s podporou štátnych dotácií a byty budované bez štátnej dotácie. Z tohto dôvodu bol 

materiál spracovaný a predložený členom komisie, ktorí ho vzali na vedomie. Súčasne bol 

spracovaný materiál, ktorý informoval o súčasnom stave zdravotníctva v Meste Banská Štiavnica. 

Uvedený materiál komisia vzala na vedomie. 

 

Komisia odporúča primátorke mesta súčinnosť pri rozhodovaní o prideľovaní bytov 

v prípade uvoľnenia bytu operatívnym zvolaním komisie. 

 

Na záver sa predsedníčka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie komisie.  

  
       

 
              Helena Koťová,  

                                           predsedníčka komisie 

 

 

 

Zapísala: Bc. Marianna Luptáková 

Dňa: 14.03.2019 


