Zápis
zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie, konanej dňa 09.03.2016
Prítomní: Predseda: Helena Koťová
Podpredseda: Ľubomír Barák
Členovia: Ing. Mgr. Jozef Šimko
Hostia: RNDr. Pavel Bačík
Marianna Orgóniová

Program: 1. Otvorenie
2. Riešenie bytovej otázky občanov prítomných na komisii
3. Prerokovanie nových žiadostí o byt
4. Prerokovanie materiálu do MsZ
5. 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 - Riešenie bytovej otázky občanov, ktorí sa osobne zúčastnili komisie
Komisie sa zúčastnili občania mesta, ktorí chcú riešiť svoju bytovú otázku a prezentovali pred
komisiou svoje rodinné a majetkové pomery:
1. Kováčová Nikola – žiada o pridelenie bytu - garzónky z rodinných dôvodov - opakovane
2. Bartošová Erika - žiada o pridelenie bytu z rodinných dôvodov - opakovane
3. Kuchárová Dana – žiada o pridelenie bytu z dôvodu nepriaznivej soc.situácie - opakovane
4. Balogová Veronika – žiada o pridelenie bytu - garzónky z rodinných dôvodov
5. Berky Martin – žiada o pridelenie bytu z dôvodu nepriaznivej soc.situácie
Odporučenie komisie:
Pri jednotlivých žiadateľoch prebehlo hlasovanie členov komisie:
Kováčová Nikola: za pridelenie garzónky: Koťová Helena – predseda
Ing. Mgr. Jozef Šimko – člen
Balogová Veronika: za pridelenie garzónky: Koťová Helena – predseda
Ing. Mgr. Jozef Šimko – člen
Kuchárová Dana: za pridelenie (v prípade uvoľnenia garzónky po p.Halázsovi):
Koťová Helena – predseda
Ing. Mgr. Jozef Šimko – člen
Podpredseda p.Ľubomír Barák pri uvedených žiadateľkách nehlasoval, vzhľadom na skutočnosť, že
menované nespĺňajú podmienky pridelenia bytu na základe VZN (príjem pod hranicou ŽM)
Bartošová Erika: za pridelenie garzónky: Ľubomír Barák - podpredseda

K bodu č. 3 – Prerokovanie nových žiadostí o byt
Komisia prerokovala nové žiadosti o prenájom bytu a odporučila zaradiť do evidencie žiadateľov
pre byty so štátnou dotáciou žiadosti:
Mgr. Lauková Martina, Čík Ján, Michaela Tesáková, Macejech Martin, Bernáthová Veronika, Valda
Jozef
Komisia prerokovala nové žiadosti o prenájom bytu a odporučila zaradiť do evidencie žiadateľov
pre byty bez štátnej dotácie žiadosti:
Bartošová Erika, Šurina Peter, Kováčová Nikola
(žiadosť p.Nikoly Kováčovej bude zaradená do evidencie žiadateľov o byt po úhrade nedoplatku za
komunálny odpad)

K bodu č. 4 – Prerokovanie materiálu do MsZ
Komisia prerokovala nasledovný materiál:
1. Správa o začatí obstarávania – Zmeny a doplnky č.6 územnoplánovacej dokumentácie mesta
Banská Štiavnica
Komisia materiál vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne pripomienky.

K bodu č. 5 – Rôzne
Komisia odporúča zmenu VZN mesta Banská Štiavnica č.5/2013 o prideľovaní a hospodárení s
nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta (prideľovanie bytov v lokalite Šobov)

Helena Koťová, v. r.
predsedníčka komisie

Zapísala: Bc.Eva Gregáňová
Dňa: 10.03.2016

