Zápis
zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie, konanej dňa 23.11.2016
Prítomní: Predseda: Helena Koťová
Podpredseda: Ľubomír Barák
Člen: PhDr. Oliver Lakoštík
Zapisovateľka: Bc.Eva Gregáňová
Hostia: Ing. Ivana Ondrejmišková – prednostka MsÚ
RNDr. Pavel Bačík – konateľ Bytovej správy
JUDr. Jana Kollárová – odd. reg.rozvoja a medzinárodných vzťahov

Program: 1. Otvorenie
2. Riešenie bytovej otázky občanov prítomných na komisii
3. Prerokovanie materiálov do MsZ
4. Prerokovanie nových žiadostí o byt
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, sociálne a majetkové pomery:
1. Komorníková Ladislava – žiada o pridelenie bytu z dôvodu nepriaznivej sociálnej situácie
2. Bartošová Mária
3. Kandráčová Lívia, Vlačuha Štefan
4. Gáborová Miroslava
5. Suchá Veronika, Gábor Dušan
- žiadajú o pridelenie bytu z dôvodu nepriaznivej sociálnej situácie a nevhodných rodinných
pomerov
Odporučenie komisie:
Komorníková Ladislava: Komisia odporučila žiadateľke uhradiť si podlžnosti voči mestu Banská
Štiavnica, na základe čoho môže jej žiadosť byť opätovne prerokovaná na komisii pre zaradenie do
evidencie žiadateľov o byt, prípadne riešiť bytovú otázku prostredníctvom vhodného zariadenia,
vzhľadom na zdravotný stav po posúdení odkázanosti na sociálnu službu.
Bartošová Mária, Kandráčová Lívia, Vlačuha Štefan, Gáborová Miroslava, Suchá Veronika,
Gábor Dušan: Na základe podlžností, komisia odporučila žiadateľom uhradiť evidovaný
nedoplatok na poplatku za komunálny odpad a následne budú ich žiadosti na komisii opätovne
prerokované.
K bodu č. 3 - Prerokovanie materiálov do MsZ
JUDr. Jana Kollárová informovala o návrhu VZN:
Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica – Trhový poriadok príležitostných trhov organizovaných
Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici: Veľkonočný jarmok, Festival kumštu,
remesla a zábavy, Štjavnycký vjanočný jarmok
- Komisia návrh VZN vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne pripomienky.

Ďalej bol prerokovaný:
Návrh Dodatku č.1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách
- Komisia návrh VZN vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne pripomienky..

K bodu č. 4 – Prerokovanie nových žiadostí o byt
Komisia prerokovala nové žiadosti o prenájom bytu a odporučila zaradiť do evidencie žiadateľov
pre byty so štátnou dotáciou žiadosti:
Miroslava Síkoraiová, Viliam Méres
Komisia prerokovala nové žiadosti o prenájom bytu a odporučila zaradiť do evidencie žiadateľov
pre byty bez štátnej dotácie žiadosti:
Zuzana Škvarková, Marián Bartoš
Komisia odporučila pre ostatných žiadateľov vyrovnať dlh na poplatku za komunálny odpad a
následné - opätovné prerokovanie žiadostí na komisii:
Lukáš Laco, Monika Kolesárová
Komisia prerokovala nové žiadosti o prenájom bytu a neodporučila zaradiť do evidencie
žiadateľov, nakoľko nespĺňajú podmienky VZN:
Veronika Suchá, Miroslava Gáborová, Štefan Vlačuha
Komisia opätovne prerokovala novú žiadosť o prenájom bytu a neodporučila zaradiť do evidencie
žiadateľov:
Ladislavu Komorníkovú (nespĺňa podmienky VZN)

K bodu č. 5 – Rôzne
Komisia žiada riaditeľa Bytovej správy s.r.o. - RNDr. Pavla Bačíka, upozorniť nájomníčku bytu v
lokalite Šobov na skutočnosti, uvedené v nájomnej zmluve.

Helena Koťová, v. r.
predsedníčka komisie

Zapísala: Bc.Eva Gregáňová
Dňa: 24.11.2016

