
 

Z á p i s 

zo zasadnutia Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva, konaného dňa  02.12.2021 

 

 

Prítomní:   
Predseda: Helena Koťová 

Členovia: Ing. Peter Zorvan PhD., Štefan Mičura,  Mgr. Milan Kabina 

Hostia: PhDr. Viera Muchová 

Zapisovateľka: Ing. Martina Oravcová 

Neprítomní: Ľubomír Barák, Mgr. Peter Ernek 

 

 

Program:   
1. Otvorenie 

2. Prerokovanie materiálov do MsZ 

 NÁVRH - Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica 

 NÁVRH - Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 4 

/2019 o miestnych daniach v znení Dodatku č.1. 

 Programový rozpočet Mesta Banská Štiavnica pre roky 2022, 2023 a 2024 

 NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č.   /2021 o miestnej dani 

za vjazd a zotrvanie  motorového vozidla  v historickej časti mesta  Banská Štiavnica 

 

3. Prerokovanie nových žiadostí o byt 

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 materiálov do MsZ 

 

 NÁVRH - Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica 
 

O návrhu Dodatku č. 2 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica informoval Ing. Miloš Veverka.  

 

Komisia vzala  návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica na vedomie a neboli vznesené 

žiadne námietky. 

 

P. Veverka informoval členov komisie o tom ako sa nakladá s triedeným odpadom na Zbernom 

dvore v Banskej Štiavnici. 

 

 NÁVRH - Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č.    

4 /2019 o miestnych daniach v znení Dodatku č.1. 
 

Komisia prerokovala Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská 



Štiavnica č. 4 /2019 o miestnych daniach v znení Dodatku č.1., vzala Návrh Dodatku č. 2 k VZN 

mesta Banská Štiavnica č. 4 /2019 o miestnych daniach v znení Dodatku č.1 na vedomie. 

 Programový rozpočet Mesta Banská Štiavnica pre roky 2022, 2023 a 2024 

 

Komisia prerokovala programový rozpočet Mesta Banská Štiavnica pre roky 2022, 2023 a 2024, 

vzala programový rozpočet Mesta Banská Štiavnica pre roky 2022, 2023 a 2024 na vedomie a 

neboli vznesené žiadne námietky.  

 

 NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č.   /2021 o miestnej 

dani za vjazd a zotrvanie  motorového vozidla  v historickej časti mesta  Banská 

Štiavnica 
Komisia prerokovala NÁVRH Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č.   

/2021 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie  motorového vozidla  v historickej časti mesta  Banská 

Štiavnica, vzala NÁVRH VZN Mesta Banská Štiavnica č.   /2021 o miestnej dani za vjazd 

a zotrvanie  motorového vozidla  v historickej časti mesta  Banská Štiavnica na vedomie a neboli 

vznesené žiadne námietky. 

 

 

K bodu č. 3 - 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: 

Sandra Kyjovská, Mikuláš Hlinka, Renáta Budinská 

 

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

pre byty obstarané bez štátnej dotácie žiadosti: 

Iveta Tomčániová 

 

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

žiadateľov: 

Jana Kúšová, Katarína Mikulášková 

 

Komisia vzala na vedomie informáciu o pridelení bytu na ulici Budovateľská pani Miroslave 

Baraňaiovej. 

 

 

K bodu č. 4- Rôzne 

 

P. Zorvan informoval o pilotnom projekte - Integrované sociálne stredisko zdravotného 

zabezpečenia, ktoré bude zriadené v meste Banská Štiavnica a bude zabezpečovať požičiavanie 

zdravotníckych pomôcok, monitorovanie klientov a sprevádzanie klientov do zdravotníckeho 

zariadenia alebo na úrad. 

 

 

 

 

 

 

Komisia vzala na vedomie informáciu o zmene zapisovateľa Komisie sociálnej, bytovej a 

zdravotníctva. Od 1.1.2022 bude zapisovateľom komisie PhDr. Viera Muchová. 



 

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 
              Helena Koťová,  
                                           predsedníčka komisie 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Martina Oravcová 
Dňa: 02.12.2021 


