
 

Z á p i s 

zo zasadnutia Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva, konanej dňa  09.10.2019 

 

 

Prítomní:   
Predseda: Helena Koťová 

Podpredseda: Ľubomír Barák 

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

Zapisovateľka: Ing. Martina Oravcová 

 

Neprítomný: 
Členovia: Mgr. Peter Ernek, Mgr. Milan Kabina 

 

Program:   
1. Otvorenie 

2. Prerokovanie materiálov do MsZ 

 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Štiavnica č. .../2019 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica 

 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta  Banská Štiavnica č. /2019 o miestnych daniach  

 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č.      /2019  o miestnom poplatku za    

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

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 

 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Štiavnica č. .../2019 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská 

Štiavnica 

 

O  VZN Mesta Banská Štiavnica č..../2009 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica informovala RNDr. Zuzana Šušková. 

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

 

 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta  Banská Štiavnica č...../2019 o miestnych 

daniach 

 

O VZN Mesta Banská Štiavnica č.  /2019 o miestnych daniach informovala Ing. Kamila 

Lievajová. Komisia VZN Mesta banská Štiavnica vzala na vedomie a neboli vznesené 

žiadne námietky. 

 



 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č.      /2019  o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

O VZN Mesta Banská Štiavnica č.      /2019  o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady informovala Ing. Kamila Lievajová. Komisia  VZN Mesta Banská 

Štiavnica vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne námietky. 

 

 

K bodu č. 3  – Prerokovanie nových žiadostí o byt a žiadosti o výmenu bytu 

 
O nových žiadostiach o pridelenie bytu a o žiadostiach o výmenu bytu informovala Bc. Ľubomíra 

Krnáčová. 

 

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

žiadateľov pre byty so štátnou dotáciou žiadosti:  

Zambojová Renáta, Nemček Ladislav, 

 

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

žiadateľov pre byty bez štátnej dotácie žiadosti: 

Michal Zúbek 

 

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

žiadateľov: 

Burgiová Eva, Šarköziová Gabriela, Berkyová Miroslava, Balogová Nikola 

 

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

žiadateľov: 

Pivarčiová Lenka, Bartošová Andrea, Kapoš Ondrej, Bednárik Patrik, Šoučíková Ivana, Muchová 

Lenka 

 

 

K bodu č. 4 - Rôzne 

 

Komisia prerokovala žiadateľov prítomných na zasadnutí Komisie sociálna, bytová a zdravotníctva. 

 

P. Bednárik žiada o výmenu bytu z dôvodu nevhodného bytu a priestorov pre zdravý vývoj malého 

dieťaťa a zlý zdravotný stav členov rodiny, priložil foto - dokumentáciu. 

Komisia žiadosť prítomného p. Bednárika vzala na vedomie a sľúbila súčinnosť pri výmene bytu. 

 

P. Kandráčová prezentovala pred komisiou svoje rodinné a majetkové pomery. Komisia odporučila 

doplniť žiadosť o byt o chýbajúce podklady. 

 

P. Pokošová informovala o dôvode žiadosti o výmenu bytu. P. Barák navrhol riešiť dôvod plesní v 

byte. Komisia žiada od RNDr. Pavla Bačíka, konateľa Bytovej správy, s.r.o. správu o stave bytu 

žiadateľky a stanovisko k riešeniu daného stavu. 

 
P. Eremiášová, žiadateľka o výmenu bytu informovala o dôvode výmeny bytu. Komisia odporučila 

p. Eremiášovej, aby výmenu bytu riešila aj v rámci žiadosti o schválenie dohody o výmenu bytu. 

 

 

 

 



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

  

 

 
              Helena Koťová,  
                                           predsedníčka komisie 
 

Zapísala: Ing. Martina Oravcová 
Dňa: 09.10.2019 


