
 

Z á p i s 

zo zasadnutia Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva, konaného dňa  7.10.2020 

 

Prítomní:   
Predseda: Helena Koťová 

Podpredseda: Ľubomír Barák 

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

Zapisovateľka: Ing. Martina Oravcová 

Hostia: RNDr. Zuzana Šušková, Mgr. Eva Ondrisková 

Neprítomní:  
Člen: Mgr. Milan Kabina, Mgr. Peter Ernek 

 

Program:   
1. Otvorenie 

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

3. Riešenie bytovej otázky občana prítomného na komisii 

4. Prerokovanie materiálov do MsZ 

 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica 

 Nízkouhlíková stratégia Mesta Banská Štiavnica - strategický dokument 

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 - Prerokovanie nových žiadostí o pridelenie bytu a žiadostí o výmenu bytu 

 

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: 

Alžbeta Goralová, Martina Ottinger 

 

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

pre byty obstarané bez štátnej dotácie žiadosti: 

Ján Hulina 

 

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

žiadateľov: 

Marián Suchý, Zuzana Tiburáková, Gréta Grega, Ivana Kosorínová 

 

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

Ľubica Obertíková, Lukáš Malatinec 

 

K bodu č. 3 - Riešenie bytovej otázky občanov prítomných na komisii 

 

Komisie sa zúčastnila p. J. P., ktorá chce riešiť svoju bytovú otázku a prezentoval pred komisiou 

svoje rodinné pomery a zdravotný stav. Žiada o výmenu bytu zo zdravotných dôvodov a zo 

zdravotných dôvodov dcéry.  



 

Odporúčanie komisie: 
Komisia odporúča žiadateľke doložiť do spisu k žiadosti o výmenu bytu lekársku správu od 

ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave žiadateľky a jej dcéry. 

 
Komisia odporúča p. Bačíkovi, konateľovi Bytovej správy, s. r. o. Banská Štiavnica zakúpenie 

elektrického pohlcovača vlhkosti vzduchu. 

 

K bodu č. 4 – Prerokovanie materiálov do MsZ 

 
 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území mesta Banská Štiavnica 
O návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

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

 
Do návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica komisia sociálna, bytová a zdravotníctva 

odporúča doplniť: 

 

"Držitelia odpadu, ktorými sú vlastníci alebo správcovia nehnuteľností, ktorí využívajú svoje 

nehnuteľnosti na rekreačné účely a nezdržujú sa v čase odvozu odpadu na území mesta, môžu 

ukladať zmesový KO na zberný dvor v množstve 30 kg na nehnuteľnosť na 1 odber bezplatne, 

maximálne 1 tona ročne." 

 

 Nízkouhlíková stratégia Mesta Banská Štiavnica - strategický dokument 

O nízkouhlíkovej stratégii Mesta Banská Štiavnica - strategickom dokumente informovala RNDr. 

Zuzana Šušková. 

 
Komisia vzala nízkouhlíkovú stratégiu Mesta Banská Štiavnica - strategický dokument na vedomie 

a neboli vznesené žiadne námietky. 

 
K bodu č. 5 - Rôzne 

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

pridelenie bytu, prideliť byt Michaele Šimkovej s nezaopatreným zdravotne ťažko postihnutým 

dieťaťom. 

 

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

  

 

 

 

 

 
              Helena Koťová,  
                                           predsedníčka komisie 
 

 

 

 

Zapísala: Ing. Martina Oravcová 
Dňa: 07.10.2020 


