Zápis
zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie, konanej dňa 27.01.2016
Prítomní: Predseda: Helena Koťová
Podpredseda: Ľubomír Barák
Členovia: Ing. Mgr. Jozef Šimko, PhDr. Oliver Lakoštík
Hosť: Marianna Orgóniová – odd.právne a správy majetku
Program: 1. Otvorenie, prezentovanie stanoviska k žiadateľke o byt
2. Riešenie bytovej otázky občanov prítomných na komisii
3. Vyradenie neaktuálnych žiadateľov o byt zo zoznamu žiadateľov
4. Prerokovanie bytovej otázky žiadateľa na základe písomnej informácie
5. Prerokovanie nových žiadostí o byt
6. Prerokovanie žiadosti o stanovisko k žiadosti o prenájom nebytových priestorov na
ul.Šobov - Michal Bartoš
7. Prerokovanie materiálov do MsZ
8. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Banská Štiavnica
9. Rôzne

K bodu č. 1 – Komisiu otvorila p.Helena Koťová, predsedníčka komisie, ktorá všetkých
prítomných privítala a oboznámila ich s programom komisie.
Komisie sa zúčastnila Marianna Orgóniová - oddelenie právne a správy majetku MsÚ, ktorá
členov komisie oboznámila so stanoviskom mesta Banská Štiavnica k žiadosti o pridelenie bytu
p.Ladislave Komorníkovej. Uvedená žiadateľka opakovane na komisii žiadala o pridelenie bytu.

K bodu č. 2 - Riešenie bytovej otázky občanov prítomných na komisii
Komisie sa zúčastnili občania mesta, ktorí chcú riešiť svoju bytovú otázku a prezentovali pred
komisiou svoje rodinné a majetkové pomery:
Komorníková Ladislava – žiada o pridelenie bytu zo zdravotných dôvodov
Bartošová Erika – žiada o pridelenie bytu z rodinných dôvodov
Kováčová Nikola – žiada o pridelenie bytu z rodinných dôvodov
Odporučenie komisie:
Komorníková Ladislava – komisia uvedenej žiadateľke opakovane odporučila riešiť bytovú otázku
prostredníctvom vhodného zariadenia, vzhľadom na zdravotný stav po posúdení odkázanosti na
sociálnu službu.
Bartošová Erika – komisia odporučila žiadateľke opätovné podanie žiadosti o pridelenie bytu, z
dôvodu aktualizácie žiadosti.
Kováčová Nikola – komisia odporučila menovanej doložiť k žiadosti doklady o prijmoch rodiny,
pre možnosť posúdenia žiadosti.

K bodu č. 3 – Vyradenie neaktuálnych žiadateľov o byt zo zoznamu žiadateľov
Komisia prerokovala zoznam žiadateľov o pridelenie bytu, kde boli uvedení žiadatelia, ktorí
nevyhovujú podmienkam pre zaradenie do evidencie žiadateľov. Návrh žiadosti na vyradenie, s
uvedeným dôvodom vyradenia pri každom žiadateľovi, predložený M.Orgóniovou, bol prerokovaný
a schválený.

K bodu č. 4 – Prerokovanie bytovej otázky žiadateľa na základe písomnej informácie
Členovia komisie prerokovali písomnú žiadosť o pridelenie bytu p. Romana Bilaja, ktorá bola
odstúpená z UPSVaR Banská Štiavnica. Vzhľadom na nedostatočné informácie v žiadosti, bolo
odporučené vyzvať menovaného na doplnenie podkladov o majetkových pomeroch a príjmoch
žiadateľa.

K bodu č. 5 – Prerokovanie nových žiadostí o byt
Komisia prerokovala nové žiadosti o prenájom bytu a odporučila zaradiť do evidencie žiadateľov
pre byty so štátnou dotáciou žiadosti:
Čierny Gabriel, Habala Marek
Komisia prerokovala nové žiadosti o prenájom bytu a odporučila zaradiť do evidencie žiadateľov
pre byty bez štátnej dotácie žiadosti:
Píschová Zdena, Pramuková Gabriela
Odporúčanie komisie:
Členovia komisie prerokovali nepriaznivú sociálnu situáciu p.Zdeny Píschovej a na základe
predložených informácií odporučili v prípade uvoľnenia bytu, prednostne byt prideliť uvedenej
žiadateľke.

K bodu č. 6 – Prerokovanie žiadosti o stanovisko k žiadosti o prenájom nebytových
priestorov na ul.Šobov - Michal Bartoš
Členovia komisie prerokovali žiadosť p. Michala Bartoša o prenájom nebytových priestorov na
ul.Šobov. Komisia neodporučila prenájom priestoru v bytovom dome na ul.Šobov č.7, nakoľko
uvedený nebytový priestor slúži pre obyvateľov danej lokality – realizáciu aktivít v rámci
Rómskeho klubu a voľnočasové aktivity.
Druhý návrh p.Bartoša – vybudovanie priestoru v podchode bytového domu na ul.Šobov č.7,
komisia odporúča predložiť na prerokovanie do mestského zastupitaľstva.

K bodu č. 7 – Prerokovanie materiálov do MsZ
Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o financovaní základných umeleckých škôl, materských
škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a
inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby
- Komisia návrh dodatku vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne pripomienky.
Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základných školách
- Komisia návrh dodatku vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne pripomienky.
Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica
- Komisia návrh dodatku vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne pripomienky.

K bodu č. 8 – Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Banská
Štiavnica
Komisia prerokovala predložené žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Banská Štiavnica a
odporučila nasledovné pridelenie dotácie pre jednotlivých žiadateľov:
1. Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica: 570 €
2. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska:
500 €
3. OZ Margarétka:
2.640 €
4. Senior pri Domove Márie:
290 €

K bodu č. 9 – Rôzne
Členovia komisie odporúčajú predloženie návrhu na zmenu VZN mesta Banská Štiavnica č. 5/2013
o prideľovaní a hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta. (nastaviť novú kategorizáciu
bytov)
Členovia žiadajú od konateľa Bytovej správy s.r.o., pred zasadnutím každej sociálnej a bytovej
komisie predloženie informácií o akuálnych voľných bytoch.

Helena Koťová, v. r.
predsedníčka komisie

Zapísala: Bc.Eva Gregáňová
Dňa: 28.01.2016

