
 

Z á p i s 

zo zasadnutia Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva, konaného dňa  13.05.2020 

 

Prítomní:   
Predseda: Helena Koťová 

Podpredseda: Ľubomír Barák 

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

Zapisovateľka: Ing. Martina Oravcová 

 

Program:   
1. Otvorenie 

2. Prerokovanie nových žiadostí o pridelenie bytu a žiadostí o výmenu bytu 

3. Rôzne 

 

K bodu č. 1 – Komisiu otvorila p. Helena Koťová, predsedníčka komisie, ktorá všetkých   

            prítomných privítala a oboznámila ich s programom komisie.  

 

Predseda komisie žiada, aby na budúce zasadnutie komisie boli prizvaní zástupcovia organizácií, 

ktorí poskytujú v Banskej Štiavnici aj jej okolí sociálne služby (Domov Márie, Vitalita - dom 

seniorov Banský Studenec, Slovenský červený kríž, Margarétka - OZ). 

 

Členovia komisie žiadajú predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva materiály o stave a o 

možnostiach riešenia súčasnej situácie ohľadom prevádzky Kúpele - plaváreň v Meste Banská 

Štiavnica. 

 

K bodu č. 2 – Prerokovanie nových žiadostí o pridelenie bytu a žiadostí o výmenu bytu 

 

O nových žiadostiach informovala Mgr. Miroslava Sláviková. 

 

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

pre byty obstarané so štátnou dotáciou žiadosti: 

Štefánia Berkyová, Emil Kostroš, Hana Matkovičová 

 

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

pre byty obstarané bez štátnej dotácie žiadosti: 

Miloš Uhliar 

 

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

žiadateľov: 

Gabriela Kováčová, Andrea Mozolová, Zuzana Ostramková 

 

Komisia prerokovala nové žiadosti o výmenu bytu a odporučila výmenu bytu: 

Žaneta Bartošová 

 

K bodu č. 3 - Rôzne 

P. Bačík informoval o spôsobe splácania dlhu voči Bytovej správe, s. r. o. nájomníkmi, ktorí majú v 

nájme byt v bytovom dome vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica. 



Zároveň p. Bačík informoval, že sa spracováva materiál ohľadom možností riešenia súčasného 

stavu prevádzky Kúpele - plaváreň v Meste Banská Štiavnica. 

V predchádzajúcej komisii žiadali členovia komisie, aby do najbližšieho zasadnutia bola poskytnutá 

informácia na aké obdobie bola poskytnutá štátna dotácia a kedy končí obdobie, na ktoré bola 

poskytnutá dotácia na obstaranie bytov vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica. Z toho dôvodu bol 

materiál spracovaný a predložený členom komisie, ktorí ho vzali na vedomie. 

Komisia na zasadnutí dňa 12.02.2020 žiadala hlavného kontrolóra mesta o poskytnutie výkladu k 

VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica, či môže byť dotácia z 

rozpočtu mesta poskytnutá aj žiadateľovi, ktorý nemá sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta? Z 

tohto dôvodu bolo stanovisko od hlavného kontrolóra vyžiadané a poskytnuté členom komisie, 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: 13.05.2020 


