
 

Z á p i s 

zo zasadnutia Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva, konaného dňa  12.05.2021 

 

Prítomní:   
Predseda: Helena Koťová 

Podpredseda: Ľubomír Barák 

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

Zapisovateľka: Ing. Martina Oravcová 

Neprítomní:  
Člen: Mgr. Milan Kabina, Štefan Mičura 

Hosť: 
RNDr. Pavel Bačík 

 

Program:   
1. Otvorenie 

2. Rôzne 

3. Prerokovanie nových žiadostí o pridelenie bytu 

4. Prerokovanie materiálov do MsZ: 

 Návrh - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 1/2020 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 

komunikácií na území mesta Banská Štiavnica 

 

 

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 - Rôzne 

 

 Na predchádzajúcom zasadnutí komisie členovia komisie žiadali konateľa Bytovej správy, s. 

r. o. RNDr. Pavla Bačíka o poskytnutie informácie: 

1. o platbách za nájom prenajatých bytov financovaných z úverov Štátneho fondu rozvoja 

bývania a bytov financovaných bez úveru  Štátneho fondu rozvoja bývania vo vlastníctve 

Mesta Banská Štiavnica, 

2. o nákladoch na prevádzkovanie bytov vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica, 

3. o platbách poukázaných na účet Mesta Banská Štiavnica za prenájom bytov vo vlastníctve 

Mesta Banská Štiavnica. 

P. Bačík poskytol členom komisie požadované informácie, členovia komisie informácie vzali na 

vedomie, zároveň p. Bačík informoval o výške nájomného a o výške fondu opráv v nájomných 

bytoch vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica. 

 

K bodu č. 3 - Prerokovanie nových žiadostí o pridelenie bytu 

 

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

pre byty obstarané so štátnou dotáciou žiadosti: 

Ľubica Astlová, Marián Tvrdý, Edita Červeňová, Jana Tarčáková, Martina Medveďová 

 

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

pre byty obstarané bez štátnej dotácie žiadosti: 

Slavomír Slovjak 



 

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

žiadateľov: 

Viktória Machalíková 

 

K bodu č. 4 - Prerokovanie materiálov do MsZ. 

 Návrh - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 1/2020 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 

komunikácií na území mesta Banská Štiavnica 

Komisia daný bod neprerokovala. 

 

Komisia odporúča primátorke mesta v prípade uvoľnenia vhodného bytu prideliť nájomný byt 

Mariánovi Tvrdému, Edite Červeňovej, Martine Medveďovej a Patrícii Mikovej. 

 

Členovia komisie odporúčajú vedeniu Mesta Banská Štiavnica zvolať zasadnutie mestského 

zastupiteľstva v Banskej Štiavnici k prerokovaniu Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 

1/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 

komunikácií na území mesta Banská Štiavnica skôr ako v termíne stanovenom v pláne práce 

mestského zastupiteľstva Mesta Banská Štiavnica pre I. polrok 2021, tak aby sa dodržali zákonom 

stanovené lehoty. 

 

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

  

 

 

 

 

 
              Helena Koťová,  
                                           predsedníčka komisie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Martina Oravcová 
Dňa: 12.05.2021 


