
Z á p i s    

 

zo zasadnutia Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva v Banskej Štiavnici, ktoré sa konalo  

dňa 08.02.2023 v zasadacej miestnosti č. 4  MsÚ, na Radničnom námestí 1, Banská Štiavnica.  

 

 

Prítomní:  

 

 

Predseda: Helena Koťová 

Podpredseda: Miroslava Majerská 

Členovia: Ing. Peter Zorvan, , MUDr. Marián Streško, Mgr. Emília Jányová Lopušníková, 

Ing. Miroslava Bernáthová 

Zapisovateľka: Bc. Vladimíra Lempochnerová 

 

 

Program:  

 

 

1.Otvorenie  

 

2. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 

 

3. Prerokovanie nových žiadostí o pridelenie bytu 

 

4. Rôzne 

 

 

 

K bodu 1 :       - Komisiu otvorila predsedníčka komisie p. Helena Koťová, ktorá všetkých 

prítomných privítala, skonštatovala, že Komisia je uznášaniaschopná a otvorila program 

rokovania.  

   

       

 

K bodu 2:         -Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Banská 

Štiavnica 

  Komisii boli predložené žiadosti o poskytnutie dotácii z rozpočtu Mesta na rok 

2023.  Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta pre rok 2023 sú vo výške 2.000,00 

Eur.  

 

 Komisia na základe predložených žiadosti o dotácie schválila výšku dotácii 

nasledovne:  

 

Slovenský zväz telesne postihnutých; ZO č. 125, Banská Štiavnica vo výške 300,00 Eur. 

  

Slovenský červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica vo výške   500,00 Eur 

 



Špeciálna základná škola; Banská Štiavnica vo výške     900,00 Eur 

 

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Banská Štiavnica vo výške 300,00 

Eur.  

  

 

 Členka komisie pani Mgr. Emília Jányová Lopušníková navrhla, aby podávané 

žiadosti o takéto dotácie z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica spĺňali presný popis na čo budú 

žiadané financie použité – Tabuľku rozpočtu upraviť: menná jednotka, celková suma . 

 

K bodu 3: O nových žiadostiach o pridelenie bytu informovala Bc. Vladimíra 

Lempochnerová.  

   

 Následne Komisia prerokovala nové žiadosti o prenájom bytu a  odporučila zaradiť 

do  evidencie žiadateľov pre byty obstarané so štátnou dotáciou žiadosti:  Vladimír Koreň, 

Peter Mazúr, Miroslav Kandráč.  

 

 Komisia prerokovala nové žiadosti o prenájom bytu a odporučila zaradiť do 

evidencie žiadateľov pre byty obstarané bez štátnej dotácie:  Lucia Rapčanová z dôvodu 

nižšieho príjmu v súlade s VZN č. 5/2013 v zmysle Dodatku č. 1. 

 

 Komisia neodporučila zaradiť do evidencie žiadateľov: Jozef Čierny, z dôvodu 

nepostačujúceho príjmu v súvislosti s VZN č. 5/2013 v zmysle Dodatku č. 1.  

 

 K bodu 4:  Komisii boli predložené  na prerokovanie materiály do MsZ. 

 

1. Prerokovanie materiálov do MsZ 

- VZN č. 1/2007 o poskytovaní finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení 

sociálno – právnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

-VZN č. 7/2008, ktorým sa určuje úradná tabuľa pre účely verejných vyhlášok v meste 

Banská Štiavnica. 

-VZN č.  /2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území Mesta banská Štiavnica. 

 

 Komisia Návrhy VZN prerokovala, vzala na vedomie, neboli vznesené žiadne 

námietky.  

 

 

Na záver sa predsedníčka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie 

komisie.  

 

  

   Helena Koťová 

predsedníčka komisie 

 

 

Zapísala: Bc. Vladimíra Lempochnerová 

Dňa 08.02.2023 

 


