
Z á p i s 

zo zasadnutia Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva, konaného dňa  2.12.2020 

 

Prítomní:   
Predseda: Helena Koťová 

Podpredseda: Ľubomír Barák 

Členovia: Ing. Peter Zorvan, Mgr. Peter Ernek, Mgr. Milan Kabina 

Zapisovateľka: Ing. Martina Oravcová 

Hostia: Mgr. Eva Ondrisková 

Neprítomný:  
Člen: Štefan Mičura 

 

Program:   
1. Otvorenie 

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

3. Prerokovanie materiálov do MsZ 

 Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /20 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady 

 Návrh Dodatku č. 3 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách 

 Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta banská Štiavnica č. 4/2019 o miestnych daniach 

 Programový rozpočet 

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 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: 

Janka Bullová 

 

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

pre byty obstarané bez štátnej dotácie žiadosti: 

Ivana Kosorínová, Patrícia Miková 

 

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

žiadateľov: 

Iveta Tomčániová, Edita Červeňová, Michaela Balková, Monika Regulová, Stanislav Polkoráb, 

Nikola Kováčová 

 

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

Zdenka Grznárová 

 

Komisia vzala na vedomie informáciu o súhlase s pridelením bytu na ul. J. Straku 20 a na ul. 

Budovateľská 14 v Banskej Štiavnici. 

 
K bodu č. 3 – Prerokovanie materiálov do MsZ 

 



 Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /20 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady 

Komisia návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /20 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne námietky.   

 

 Návrh Dodatku č. 3 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách 

Komisia prerokovala návrh Dodatku č. 3 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych 

službách a navrhuje nahradiť  Čl.II. bod 2. znením: 

 
"Opatrovateľská služba sa poskytuje v rozsahu minimálne 4 hod. denne." 

 
P. Koťová, predsedníčka komisie nesúhlasí z navýšením sumy na 1,50 €/hod. za poskytované  

úkony opatrovateľskej služby. 

 

 Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 4/2019 o miestnych daniach 

Komisia prerokovala návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 4/2019 o miestnych 

daniach a s návrhom súhlasí s tým. že: 

-  sadzba dane za ubytovanie pre organizované akcie študentov do 26 rokov bude vo výške 0,10 € 

na osobu a prenocovanie v zariadení. 

 

 Programový rozpočet 

Komisia vzala rozpočet mesta Banská Štiavnica pre roky 2021 -2023 vzala na vedomie a žiada 

navýšiť sumu dotácie pre oblasť sociálnu na 5 000€. 

 

Zároveň komisia žiada zahrnúť do rozpočtu mesta pre roky 2021 - 2023 návrh na výstavbu bytovky 

formou vlastného úverovania. 

 

K bodu č. 4. 

 
Komisia žiada konateľa Bytovej správy, s. r. o. RNDr. Pavla Bačíka, aby sa dostavil na nasledujúce 

zasadnutie Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva. 

 

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

  

 

 

 

 

 
              Helena Koťová,  
                                           predsedníčka komisie 
 

 

 

 

Zapísala: Ing. Martina Oravcová 
Dňa: 02.12.2020 


