Zápis
zo zasadnutia Zdravotnej, sociálnej a bytovej komisie, konanej dňa 5.12.2013
Prítomní: Helena Koťová; predsedníčka komisie, PaedDr. Milan Klauz, Mgr. Zuzana Juchová a PhDr.
Oliver Lakoštík členovia komisie; Oľga Nigríniová, zapisovateľka; Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta
Zasadnutie komisie otvorila p. Helena Koťová, predsedníčka komisie.
Program:
1. Otvorenie.
2. Riešenie aktuálnych otázok v bytovej oblasti
3. Prerokovanie návrhov VZN o daniach, o vode a o taxislužbe a rozpočet mesta na rok 2014
4. Návrh plánu práce na rok 2014
5. Rôzne

K bodu č. 2 – Riešenie aktuálnych otázok v bytovej oblasti
Zdravotná, sociálna a bytová komisia prerokovala nové žiadosti o pridelenie bytu a prijala nasledovné
uznesenie:
Uznesenie č. 8/2013
Komisia odporúča:
a) zaradiť do Evidencie žiadateľov o nájom bytov podľa VZN č. 5/2013 menovite: Gabriela Kováčová,
Alexander Stojka, Eva Antošíková, Jozef Nič, Mgr. Iveta Kováčová, Jozef Bartoš, Eva Fehérpatakyová,
Patrik Dóczy, Juraj Búzik, Monika Michnová, Martin Berky, Peter Šavolt, Erik Buzalka, Karol Štubňa,
Jozefa Volfinauová, Ondrej Boháč, Ľuboš Chochlík, Romana Golianová, Zdenka Ličková, Katarína
Kováčová, Lucia Hudecová, Adam Kallo, Roland Bartík, Magdaléna Slaná, Terézia Osramková, Štefan
Golian, Ľubomír Weis, Ján Laurovič, Jarmila Szabová, Jana Kaniaková.
b) voľný dvojizbový byt č. 11514 na Ul. MUDr. Jána Straku 20 prideliť Lucii Hudecovej a Jakubovi
Jarábekovi – žiadatelia spĺňajú podmienky pre pridelenie bytu podľa VZN č. 5/2013 a zákona NR SR č.
443/2010 z. z. v platnom znení.
K bodu č. 3 – Prerokovanie návrhov VZN o daniach, o vode a o taxislužbe a rozpočet mesta na
rok 2014
Zdravotná, sociálna a bytová komisia prerokovala predložené návrhy VZN Mesta Banská Štiavnica,
ktoré predniesla a vysvetlila primátorka mesta a uzniesla sa na nasledovnom:
Uznesenie č. 9/2013
Zdravotná sociálna a bytová komisia zobrala na vedomie bez pripomienok:
1. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica i miestnych daniach.
2. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v meste Banská Štiavnica podľa
miestnych podmienok.
3. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o výkone taxislužby na území mesta Banská Štiavnica
K bodu č. 4 – Návrh plánu práce pre I. polrok 2014
Zdravotná, sociálna a bytová komisia prerokovala Návrh plánu práce na I. polrok 2014, ktorý schválila
tak. ako sa nachádza v prílohe tohto zápisu.
K bodu č. 5 - Rôzne
1. Členovia komisie sa v súvislosti s medializovanou správou o vstupe Penty do banskoštiavnickej
nemocnice pýtali, aké zmeny nastanú v nemocnici. Primátorka mesta informovala členov
komisie o tom, že rokovala s Ing. Kubáňom, riaditeľom nemocnice. Penta odkúpila 100 %
podiel do spoločnosti Nemocnice a polikliniky a. s., ktorá je poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti v banskoštiavnickej nemocnici. Budova nemocnice je majetkom spoločnosti
Nemocnica Banská Štiavnica, a.s., kde má mesto 34 % podiel a v tejto spoločnosti sa nič

nezmenilo. Ing. Kubáň informoval o tom, že v nemocnici zostane zachované interné oddelenie,
gynekologicko-pôrodnícke odd., odd. intenzívnej medicíny, a oddelenie dlhodobo chorých
a dom ošetrovateľskej služby. Vedenie mesta bude ďalej rokovať s predstaviteľmi spoločnosti
Nemocnica Banská Štiavnica a.s., kde požiadalo o zvolanie mimoriadneho valného
zhromaždenia a tiež chce pozvať predstaviteľov Penty na rokovanie vo veci ďalšieho
prevádzkovania banskoštiavnickej nemocnice.
2. Členovia komisie sa tiež zaujímali ako postupuje rekonštrukcia bytov na Povrazníku.
Primátorka mesta povedala, že prvých 48 bytov by malo byť skolaudovaných v decembri 2013,
s tým, že do užívania nájomníkom by sa mohli dať začiatkom roku 2014. K tomu je potrebné
dohodnúť spôsob ich prevádzkovania do tej doby, pokým Mesto nezíska dotáciu a úver zo
ŠFRB na ich odkúpenie do vlastníctva. Žiadosti o dotáciu sa podávajú v lehote od 15. 1 – 28.2.
bežného roka. Túto by sme mohli reálne dostať v druhom polroku 2014. Do tej doby sa uvažuje
so správou bytov prostredníctvom Bytovej správy, s.r.o. Vec je t. č. v štádiu rokovania,
a materiál bude pre konečné rozhodnutie predložený na schválenie Ms. zastupiteľstvu.
Ak sa budú dávať byty do užívania pred nadobudnutím ich vlastníctva Mestom, bolo by dobré,
aby na základe dohody so zúčastnenými stranami, boli byty prenajaté žiadateľom na základe
odporučenia bytovej komisie, aby byty dostali tí žiadatelia, ktorí spĺňajú podmienky pre
pridelenie bytu podľa VZN č. 5/2013 a zákona NR SR č. 443/2010 z. z. v platnom znení tak,
aby aj potom, keď na byty bude poskytnutá štátna dotácia, títo nájomníci mali predpoklad
zostať bývať v bytoch aj naďalej.

V závere rokovania sa predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť, popriala im
pokojné sviatky a rokovanie ukončila.

Helena Koťová
predsedníčka komisie, v. r.

Zapísala: 5.12.2013
Oľga Nigríniová

PLÁN PRÁCE ZDRAVOTNEJ, SOCIÁLNEJ A BYTOVEJ KOMISIE
I. polrok 2014

Január
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Prerokovanie nových žiadostí o byt
Riešenie aktuálnych otázok v oblasti bytovej, soc. vecí a zdravotníctva
Správa o rekonštrukcii DM na Byty a užívaní bytov na Povrazníku
Rôzne

Február
6.
7.
8.
9.

Otvorenie.
Riešenie aktuálnych otázok v bytovej oblasti
Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta pre I. polrok 2014
Rôzne

Marec
1. Otvorenie.
2. Riešenie aktuálnych otázok v bytovej oblasti
3. Správa o stave pohľadávok Bytovej správy, s.r.o. voči nájomníkom bytov a návrh na
riešenie
4. Rôzne

Apríl
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Správa o stave a zámeroch pri prevádzkovaní banskoštiavnickej nemocnice
Prerokovanie podaných žiadostí o pridelenie bytu
Riešenie aktuálnych otázok v oblasti bytovej, soc. vecí a zdravotníctva
Rôzne

Máj
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Riešenie aktuálnych otázok v oblasti bytovej, soc. vecí a zdravotníctva
Správa o poskytnutej sociálnej pomoci z rozpočtu mesta za rok 2013
Rôzne

Jún
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Výročná správa Nemocnica, a. s.
Výročná správa Bytovej správy, s.r.o.
Prerokovanie nových žiadostí o pridelenie bytu
Rôzne

