
 

Z á p i s 

zo zasadnutia Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva, konanej dňa  22.05.2019 

 

 

 

Prítomní:   
Predseda: Helena Koťová 

Členovia: Mgr. Peter Ernek, Štefan Mičura, Mgr. Milan Kabina. 

Zapisovateľka: Ing. Martina Oravcová 

Hostia: Ing. Marián Zimmermann, RNDr. Pavel Bačík, Ing. Kamila Lievajová, RNDr. Zuzana 

Šušková, Bc. Andrea Benediktyová, MUDr. Ivan Vojtáš 

 

 

Program:   

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie materiálov do MsZ 

3. Prerokovanie nových žiadostí o pridelenie bytu. 
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 materiálov do MsZ 

 

a) Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu  Mesta Banská Štiavnica č.  

1/2019  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 Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 1/2019 podrobne informovala Ing. 

Kamila Lievajová. Komisia návrh Dodatku č.1 vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne 

námietky. 

 

b) Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č.  8/2017 

o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta 

Banská Štiavnica. 

O Dodatku č. 1VZN Mesta Banská Štiavnica č. 8/2017 podrobne informoval Ing. Marián 

Zimmermann. Komisia Dodatok č. 1 vzala na vedomie a neboli vznesené žiadny námietky. 

 

c) Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 

5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica. 

O návrhu Dodatku č. 4 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 5/2011 podrobne informovala Bc. 

Andrea Benediktyová. Komisia Dodatok č. 4 vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne 

námietky. 

 

d) Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 

9/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzaných 



odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v meste Banská Štiavnica podľa  

miestnych podmienok. 

O návrhu dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 9/2013 podrobne informovala RNDr. 

Zuzana Šušková. Komisia návrh Dodatku č.1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 9/2013 vzala na 

vedomie a neboli vznesené žiadne námietky. 

 

 

 K bodu č. 3  – Prerokovanie nových žiadostí o pridelenie byt  

 

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

žiadateľov pre byty so štátnou dotáciou žiadosti:  

Dana Škvarková, Daniela Tatárová 

 

 

K bodu č. 4 – Rôzne 

 

 Ing. Marián Zimmermann informoval o situácii zrušenia autobusového spoja Banská 

Štiavnica – Bratislava. 

 

Komisia odporúča, aby sa na stránke mesta Banská Štiavnica informovalo o tom komu bol 

pridelený nájomný byt. 

 

P. Mgr. Milan Kabina žiada o poskytnutie materiálov týkajúcich sa zriadenia Nemocnice 

Banská Štiavnica a. s., čo schválili všetci členovia komisie. 

 

Členovia komisie upozornili na poškodenú cestnú komunikáciu na ul. Mládežnícka. 

 

Na zasadnutí komisie dňa 24.04.2019 členovia komisie opätovne odporúčali primátorke 

mesta súčinnosť pri rozhodovaní o prideľovaní bytov v prípade uvoľnenia bytu operatívnym 

zvolaním komisie. RNDr. Pavel Bačík informoval členov Komisie sociálnej, bytovej 

a zdravotníctva o spôsobe prideľovania voľných bytov postavených s podporou ŠFRB a MDV a RR 

a o spôsobe spravovania nájomných bytov, čo komisia vzala na vedomie.  

 

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

spracovaný zoznam bezúročných pôžičiek, ktoré je možné od Mesta Banská Štiavnica žiadať a o 

možnosti navrhovať kandidátov na pridelenie sociálnych poukazov a o spoluúčasť pri rozhodovaní 

o prideľovaní sociálnych poukazov. Z tohto dôvodu boli členom komisie poskytnuté Pravidlá pri 

poskytovaní jedno-rázových peňažných dávok v hmotnej núdzi občanom Mesta Banská Štiavnica, 

ktorí ho vzali na vedomie.  

 

 

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

  
       

 
              Helena Koťová,  

                                           predsedníčka komisie 

 

 

 

Zapísala: Ing. Martina Oravcová 

Dňa: 23.05.2019 


