
 

Z á p i s 

zo zasadnutia Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva, konaného dňa  11.08.2021 

 

 

Prítomní:   
Predseda: Helena Koťová 

Podpredseda: Ľubomír Barák 

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

Hostia: RNDr. Pavel Bačík, PhDr. Viera Muchová 

Zapisovateľka: Ing. Martina Oravcová 

Neprítomní: Mgr. Milan Kabina, Štefan Mičura 

 

Program:   
1. Otvorenie 

2. Prerokovanie nových žiadostí o byt  

3. Prerokovanie materiálov do MsZ 

 Návrh - Dodatok č. 5 k VZN č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica 

 Návrh - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 2/2021 

o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti 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 – 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: 

Júlia Heilerová, Marián Bartoš, Mgr. Renáta Pálová, Peter Borbély, Tomáš Švidroň 

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

pre byty obstarané bez štátnej dotácie žiadosti: 

Andrea Mozolová, Vlasta Tökölyová, Peter Zaoral, Vladimír Sečkár 

 

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

žiadateľov: 

Erika Kosorínová 

 

K bodu č. 3 - Prerokovanie materiálov do MsZ 

 Návrh - Dodatok č. 5 k VZN č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica 

Komisia Návrh - Dodatok č. 5 k VZN č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica neprerokovala z 

dôvodu stiahnutia predmetného dodatku z rokovania Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici. 

 Návrh - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 2/2021 

o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 



v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica  

 
Komisia prerokovala Návrh - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská 

Štiavnica č. 2/2021 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, vzala Návrh - Dodatok č. 1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 2/2021 o určení výšky príspevkov 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Banská Štiavnica  na vedomie a neboli vznesené žiadne námietky. 

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

  

 

 

 

 

 

 
              Helena Koťová,  
                                           predsedníčka komisie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Martina Oravcová 
Dňa: 11.08.2021 


