
 

Z á p i s 

zo zasadnutia Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva, konaného dňa  03.12.2019 

 

 

Prítomní:   
Predseda: Helena Koťová 

Podpredseda: Ľubomír Barák 

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

Hostia: RNDr. Pavel Bačík, Bc. Ľubomíra Krnáčová 

Zapisovateľka: Ing. Martina Oravcová 

 

Program:   
1. Otvorenie 

2. Riešenie bytovej otázky občanov prítomných na komisii 

3. Prerokovanie nových žiadostí o byt  

4. Prerokovanie materiálov do MsZ  

5. 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 – Riešenie bytovej otázky občanov prítomných na komisii 

 
Komisie sa zúčastnila p. Š. B., žiadateľka o pridelenie bytu a prezentovala pred komisiou svoje 

rodinné a majetkové pomery. Žiada o pridelenie bytu z dôvodu, že musela opustiť priateľov byt, v 

ktorom bola v podnájme, nakoľko bola priateľom fyzicky ohrozovaná a týraná. 

 
Odporúčanie komisie: 

Nakoľko žiadateľka nespĺňa Čl. 3, bod 10, písm. c) VZN  č. 5/2013 o prideľovaní a hospodárení s 

nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta v znení Dodatku č. 1 komisia odporučila žiadateľke upraviť 

počet spoločníkov v spoločnej domácnosti podľa skutočného stavu, čím by sa zmenila výška 

posudzovaného životného minima.  

 
K bodu č. 3  – Prerokovanie nových žiadostí o byt  

 
O nových žiadostiach o pridelenie bytu informovala Bc. Ľubomíra Krnáčová. 

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

pre byty so štátnou podporou žiadosti: 

Monika Brnáková, Ladislav Suchý, Milota Pachingerová, Ján Bielik, Adriana Zifčáková, Jozef 

Valda, Vlasta Ličková, Rudolf Rybár 

 

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

žiadateľov: 

Lívia Kandráčová, Rastislav Berky, Veronika Kováčová, Nikola Balogová, Štefánia Berkyová, 

Mária Hoscheková, Bohumil Halász 

 



Komisia odporúča, v prípade uvolnenia vhodného bytu a splnenia podmienok pre pridelenie bytu, 

prideliť byt žiadateľom: 

Jozef Valda, Štefánia Berkyová, Radoslav Kosec 

 
Komisia odporučila preveriť majetkové pomery p. Bohumila Halásza. 

 
K bodu č. 4 - Prerokovanie materiálov do MsZ 

 

 Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 

8/2017 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácii na území 

mesta Banská Štiavnica, v znení Dodatku č. 1 

  
Komisia prerokovala návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 8/2017 o parkovaní 

vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácii na území mesta Banská Štiavnica, v 

znení Dodatku č. 1 a navrhuje  upraviť v § 1 bod 7 a bod 9 nasledovne: 

 § 1 bod 7 nasledovne: V časti II. § 6 s názvom Prenájom parkovacích miest bod 5, písm. b) 

sa mení poplatok za jedno parkovacie miesto v zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica o miestnych 

daniach. 

 § 1 bod 9 nasledovne: V prílohe č. 1, písm. D sa mení výška poplatku za jedno parkovacie 

miesto v zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica o miestnych daniach. 

 

 Návrh rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre roky 2020, 2021 a 2022 

 

Komisia prerokovala návrh rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre roky 2020, 2021 a 2022 a vzniesla 

výhradu voči programu 8 - vzdelávanie. Komisia žiada poskytnutie správy s podrobnejším 

rozpisom jednotlivých výdavkov škôl na základe, ktorých im je poskytnutá dotácia z rozpočtu 

Mesta Banská Štiavnica. 

 

K bodu č. 5- Rôzne 

 

Komisia vzala na vedomie stanovisko Bytovej správy s. r. o., Dolná č. 2, 969 01 Banská Štiavnica k 

stave bytu žiadateľky o výmenu bytu na Budovateľskej 15, Banská Štiavnica. 

RNDr. Bačík informoval o situácii v byte nájomníčky, o spôsobe riešenia vzniknutého stavu a o 

tom, že nájomníčka bola poučená o správnom spôsobe užívania bytu. 

 
RNDr. Bačík informoval komisiu za akých podmienok a kedy dôjde k uvoľneniu bytu, akým 

spôsobom rieši Bytová správa nájomníkov, ktorý sú dlžníci voči Bytovej správe s. r. o. a o spôsobe 

prideľovania voľných bytov. 

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

  

 

 

 

 
              Helena Koťová,  
                                           predsedníčka komisie 
 

 

 

Zapísala: Ing. Martina Oravcová 
Dňa: 03.12.2019 


