
 

Z á p i s 

zo zasadnutia Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva, konaného dňa  17.06.2020 

 

Prítomní:   
Predseda: Helena Koťová 

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

Zapisovateľka: Ing. Martina Oravcová 

Hostia: JUDr. Emília Jaďuďová, Bc. Eva Gregáňová, Mgr. Henrieta Godová, Mgr. Eva Ondrisková 

Neprítomní ospravedlnení:  
Podpredseda: Ľubomír Barák 

Člen: Mgr. Milan Kabina 

 

Program:   
1. Otvorenie 

2. Prerokovanie materiálov do MsZ 

 Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Banská Štiavnica číslo 1/2012, ktorým sa vydáva 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBÍSK v meste Banská Štiavnica.  

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

o sociálnych službách  

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. ...../2020 o zavedení 

komplementárnej (doplnkovej) meny v obehu spoločne s národnou menou na území mesta 

Banská Štiavnica 

3. Prerokovanie nových žiadostí o pridelenie bytu a žiadostí 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 

 

 Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Banská Štiavnica číslo 1/2012, ktorým sa vydáva 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBÍSK v meste Banská Štiavnica.  

O návrhu Dodatku č. 2 k VZN mesta Banská Štiavnica číslo 1/2012, ktorým sa vydáva 

Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Banská Štiavnica informovala JUDr. Emília Jaďuďová. 

 
Komisia vzala návrh Dodatku č. 2 na vedomie a neboli vznesené žiadne námietky. 

 

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

o sociálnych službách  

O návrhu Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 

o sociálnych službách informovala Bc. Eva Gregáňová. 

 
P. Mičura a členovia komisie odporúčajú, aby sa sociálna služba v hodnote 1,30 €/hod poskytovala 

v čase od 7,00 hod do 16,00 hod.  

 

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. ...../2020 o zavedení 

komplementárnej (doplnkovej) meny v obehu spoločne s národnou menou na území mesta 

Banská Štiavnica 

O návrhu VZN Mesta Banská Štiavnica č. ..../2020 o zvedení komplementárnej (doplnkovej) meny 



v obehu spoločne s národnou menou na území mesta Banská Štiavnica informovala Mgr. Henrieta 

Godová. 

 
Komisia návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. ...../2020 vzala na vedomie a neboli vznesené 

žiadne námietky. 

 
O nových žiadostiach informovala Mgr. Eva Ondrisková. 

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

pre byty obstarané so štátnou dotáciou žiadosti: 

Vodnáková Miroslava, Michaela Šimková, Miroslav Voštiar 

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

pre byty obstarané bez štátnej dotácie žiadosti: 

Ľubomír Baláž 

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

žiadateľov: 

Poliak Matúš 

 
Komisia opakovane odporúča primátorke mesta, v prípade uvoľnenia vhodného bytu a splnenia 

podmienok pre výmenu bytu, prideliť byt Štefanovi Vlačuhovi. 

 

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

  

 

 

 

 

 
              Helena Koťová,  
                                           predsedníčka komisie 
 

 

 

 

Zapísala: Ing. Martina Oravcová 
Dňa: 17.06.2020 


