
 

Z á p i s 

zo zasadnutia Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva, konaného dňa  14.06.2021 

 

 

Prítomní:   
Predseda: Helena Koťová 

Podpredseda: Ľubomír Barák 

Členovia: Štefan Mičura, Mgr. Peter Ernek 

Hostia: RNDr. Pavel Bačík, PhDr. Viera Muchová 

Zapisovateľka: Ing. Martina Oravcová 

Neprítomní: Mgr. Milan Kabina,  Ing. Peter Zorvan PhD. 

 

Program:   
1. Otvorenie 

2. Prerokovanie nových žiadostí o byt  

3. Prerokovanie materiálov do MsZ 

 Návrh VZN mesta B. Štiavnica č.../2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto B. Štiavnica 

 N á v r h - Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 

o sociálnych službách  
 Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica podľa VZN č. 2/2018 

v znení dodatku č. 1 pre rok 2021 

 

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 byt  

 
O nových žiadostiach o pridelenie bytu informovala PhDr. Viera Muchová. 

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

pre byty obstarané so štátnou dotáciou žiadosti: 

Zuzana Danková, Monika Zacharová 

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

žiadateľov: 

Monika Regulová 

 
P. Bačík poskytol členom komisie zoznam nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica, 

informáciu o výške mesačného nájmu, informáciu o výške fondu opráv a o platbách Mestu Banská 

Štiavnica.  

 

Komisia odporúča prehodnotiť výšku nájomného za prenájom bytov vo vlastníctve Mesta Banská 

Štiavnica. 

 

Komisia vzala na vedomie informáciu o súhlasoch s pridelením troch bytov na ul. Budovateľská č. 

15 v Banskej Štiavnici. 

 

 

 



K bodu č. 4 - Prerokovanie materiálov do MsZ 

 Návrh VZN mesta B. Štiavnica č.../2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto B. Štiavnica 

Komisia návrh VZN mesta B. Štiavnica č.../2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto B. Štiavnica  

prerokovala, vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne námietky. 

 Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 

o sociálnych službách  

Komisia prerokovala návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská 

Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách, vzala návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách na vedomie a neboli vznesené 

žiadne námietky. 

 

 Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica podľa VZN č. 2/2018 

v znení dodatku č. 1 pre rok 2021 

Komisia prerokovala nové žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica podľa 

VZN č. 2/2018 v znení dodatku č. 1 pre rok 2021 a pre jednotlivých žiadateľov navrhuje výšku 

dotáciu:  

 

Por. 

č. 

Žiadateľ Účel 

 

Požadovaná 

výška 

dotácie 

Navrhnutá 

výška 

dotácie 
1. Slovenský zväz telesne postihnutých, 

ZO č.  125 Banská Štiavnica 
Rekondícia pre ľudí so 

zdravotným postihnutím 
660,00 € 300,00 € 

2. DOM SENIOROV VITALITA, 

Banský Studenec 
Podpora sociálnych služieb 

v Dome seniorov Vitalita 
2228,00 € 0,00 € 

3. Špeciálna základná škola Banská 

Štiavnica 
Denný letný tábor 2021 

1989,00 € 1000,00 € 

4. Slovenský červený kríž, územný 

spolok Banská Štiavnica 
„V zdraví v každom veku“ 

1060,00 € 500,00 € 

5. Centrum pedagogicko-

psychologického poradenstva a 

prevencie 

Stimulačný program pre 

predškolákov 

„PORASTIEME“ 
300,00 € 200,00 € 

 SPOLU  0 2000,00 € 

 
Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta pre rok 2021:  2 000 € 

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

  

 

 

 

 

 
              Helena Koťová,  
                                           predsedníčka komisie 
 

Zapísala: Ing. Martina Oravcová 
Dňa: 14.06.2021 


