Zápis
zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie, konanej dňa 20.11.2017
Prítomní: Predseda: Helena Koťová
Podpredseda: Ľubomír Barák
Členovia: Ing. Mgr. Jozef Šimko
Zapisovateľka: Bc. Eva Gregáňová
Hostia: RNDr. Pavel Bačík – konateľ Bytovej správy
Bc. Marianna Orgóniová – odd. právne a správy majetku

Program: 1. Otvorenie
2. Prerokovanie nových žiadostí o byt
3. Prerokovanie materiálov do MsZ
4. Prerokovanie informatívnej správy o ďalších možnostiach rozvoja Mestských kúpeľov
- plavárne
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 - Prerokovanie nových žiadostí o byt
Komisia prerokovala nové žiadosti o prenájom bytu a odporučila zaradiť do evidencie žiadateľov
pre byty so štátnou dotáciou žiadosti:
Tokoly Ján, Kollárová Júlia, Matis Daniel
Komisia prerokovala nové žiadosti o prenájom bytu a odporučila zaradiť do evidencie žiadateľov
pre byty bez štátnej dotácie žiadosti:
Schon Slavomír, Murgačová Lívia,
Komisia prerokovala aj žiadosti o pridelenie bytu žiadateľov, ktorí nespĺňajú podmienky VZN
Mesta Banská Štiavnica č. 5/2013 o prideľovaní a hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve
Mesta v znení Dodatku č.1, preto nemôžu byť zaradení do zoznamu evidencie žiadateľov o byt:
Sládek Vladimír, Marcineková Andrea
Komisia vzala na vedomie informáciu o súhlase s pridelením bytu na ul. Budovateľská č. 14 a ul.
Budovateľská č. 15, v Banskej Štiavnici.

K bodu č. 3 – Prerokovanie materiálov do MsZ
Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych
komunikácií na území mesta Banská Štiavnica
- Komisia návrh VZN vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne pripomienky.

Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
- Komisia návrh VZN vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne pripomienky.
Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská
Štiavnica
- Komisia návrh VZN vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne pripomienky.

K bodu č. 4 – Prerokovanie informatívnej správy o ďalších možnostiach rozvoja
Mestských kúpeľov - plavárne
Komisia prerokovala uvedenú informatívnu správu a navrhuje úpravu bazéna s bezbariérovým
vstupom.

K bodu č. 5 – Rôzne
Komisia navrhuje, aby vyplácanie sociálnych dávok oprávneným občanom bolo zabezpečené mimo
priestorov Mestského úradu – Klientského centra.

Helena Koťová, v. r.
predsedníčka komisie

Zapísala: Bc.Eva Gregáňová
Dňa: 21.11.2017

