
 

Z á p i s 

zo zasadnutia Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva, konanej dňa  21.08.2019 

 

 

 

Prítomní:   
Predseda: Helena Koťová 

Podpredseda: Ľubomír Barák 

Členovia: Mgr. Peter Ernek, Mgr. Milan Kabina, Ing. Peter Zorvan, PhD. 

Zapisovateľka: Ing. Martina Oravcová 

 

 

Program:   

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie materiálov do MsZ 

 Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 

– Štatút mesta 

 Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 

o sociálnych službách  

 Dodatok č. 2 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 

 Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a  

drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica 

3. Prerokovanie nových žiadostí o byt a žiadosti o výmenu 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 

 Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 – 

Štatút mesta 

O Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 – Štatút mesta informovala p. 

Koťová. Komisia Dodatok č. 2 VZN Mesta Banská Štiavnica vzala na vedomie a neboli 

vznesené žiadne námietky. 

 

 Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 

o sociálnych službách  

O Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách informovala 

p. Koťová. Komisia sa k Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica nevyjadrovala, čaká 

na celkové vyúčtovanie dodávateľa sociálnej služby. 

 



 Dodatok č. 2 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 Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica informovala p. Koťová. Komisia Dodatok č. 

2 k VZN Mesta Banská Štiavnica vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne námietky. 

 

 Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a  

drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica 

O Návrhu VZN Mesta Banská Štiavnica č.  /2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica informoval Mgr. Miloš 

Veverka, PhD. Komisia Návrh vzala na vedomie a navrhuje, aby pri organizácii kultúrneho 

podujatia mal organizátor zaplatený poplatok za komunálny odpad. 

 

 

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:  

Ivana Ciperová, Monika Michnová, Michal Gregáň, Simona Silárdyová, Ľubica Rišková, Mgr. 

Jarmila Matejová 

 

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

žiadateľov pre byty bez štátnej dotácie žiadosti: 

Zuzana Gábor Senková 

 

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

žiadateľov: 

Alena Durbáková 

 

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

žiadateľov: 

Miroslav Kraják 

 

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

14 a na Ul. Budovateľská č. 13 v Banskej Štiavnici. 

 

 

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

  

       

 

 

 
              Helena Koťová,  

                                           predsedníčka komisie 

 

 

 

Zapísala: Ing. Martina Oravcová 

Dňa: 22.08.2019 


