
 

Z á p i s 

zo zasadnutia Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva, konanej dňa  19.06.2019 

 

 

 

Prítomní:   
Predseda: Helena Koťová 

Podpredseda: Ľubomír Barák 

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

Zapisovateľka: Ing. Martina Oravcová 

Hostia: Ing, Ivana Ondrejmišková, PeaDr. Viera Ebert, Bc. Denisa Kubiňáková, Bc. Eva Gregáňová 

 

 

Program:   

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie materiálov do MsZ 

3. Prerokovanie nových žiadostí o pridelenie 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 

 

 

a) Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č.   /2019 o určení 

výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách  a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica 

O návrhu VZN Mesta Banská Štiavnica podrobne informovala PeaDr. Viera Ebert a Bc. Denisa 

Kubiňáková. Komisia návrh VZN Mesta Banská Štiavnica vzala na vedomie a neboli vznesené 

žiadne námietky. 

 

b) Návrh na zmenu č. 1 rozpočtu Mesta Banská Štiavnica na rok 2019 

O návrhu na zmenu č. 1 rozpočtu Mesta Banská Štiavnica podrobne informovala Ing. Ivana 

Ondrejmišková. Komisia návrh na zmenu rozpočtu Mesta Banská Štiavnica vzala na vedomie 

a neboli vznesené žiadne námietky. 

 

c) Monitoring plnenia komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018 

O Monitoringu plnenia komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018 podrobne 

informovala Bc. Eva Gregáňová. Komisia plán komunitného plnenia za rok 2018 vzala na 

vedomie a neboli vznesené žiadne námietky. 

 

 

 

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

 

Komisia prerokovala novú žiadosť o prenájom bytu a odporučila zaradiť do evidencie 



žiadateľa pre byty obstarané bez štátnej dotácie: 

Šándor Vladimír 

 

Komisia prerokovala aj žiadosť o pridelenie bytu žiadateľa, ktorý 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 zaradený do zoznamu evidencie 

žiadateľov o byt: 

Tomáš Hořínek 

 

Pani Helana Koťová žiada o zaradenie žiadateľa Tomáša Hoříneka, ktorý nespĺňa 

podmienky VZN Mesta Banská Štiavnica č. 5/2013 o prideľovaní a hospodárení s 

nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta v znení Dodatku č.1 do zoznamu evidencie 

žiadateľov o byt. 

  

 

 

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

  

       

 

 
              Helena Koťová,  

                                           predsedníčka komisie 

 

 

 

Zapísala: Ing. Martina Oravcová 

Dňa: 20.06.2019 


