Zápis
zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie, konanej dňa 31.05.2018
Prítomní: Predseda: Helena Koťová
Podpredseda: Ľubomír Barák
Členovia: Ing. Mgr. Jozef Šimko
Hostia: RNDr. Pavel Bačík – konateľ Bytovej správy
Bc. Marianna Orgóniová – odd.právne a správy majetku
Zapisovateľka: Bc. Eva Gregáňová

Program: 1. Otvorenie
2. Riešenie bytovej otázky občana prítomného 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 občana prítomného na komisii
Komisie sa zúčastnil p. Jaroslav Greguš, ktorý chce riešiť svoju bytovú otázku a prezentoval pred
komisiou svoje rodinné a majetkové pomery. Žiada o pridelenie bytu z rodinných dôvodov.
Odporučenie komisie:
Komisia odporučila, v prípade uvoľnenia bytu, pridelenie menovanému p.Gregušovi.

K bodu č. 3 - Prerokovanie materiálov do MsZ
Návrh VZN mesta Banská Štiavnica č.

/2018, UPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 8,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica.
- Komisia návrh VZN vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne pripomienky.
Návrh VZN mesta Banská Štiavnica č. /2018 o pamätihodnostiach mesta
- 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:
Mgr. Elena Vazanová, Karmen Genyová, Mgr. Michaela Grolmusová, Roman Strelinger, Ján Bartko

Komisia prerokovala nové žiadosti o prenájom bytu a odporučila zaradiť do evidencie žiadateľov
pre byty bez štátnej dotácie žiadosti:
Zuzana Čierna
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:
Lívia Kandráčová, Katarína Jarábeková
Komisia prerokovala žiadosť o výmenu bytu a odporučila v prípade možnosti výmenu bytu pre
žiadateľku:
Veroniku Suchú

K bodu č. 5 – Rôzne
Predsedníčka komisie požiadala do zápisu o uvedenie celkového počtu žiadateľov o byty v meste
Banská Štiavnica.
Celkový počet žiadateľov o byty je 81, z toho 52 s trvalým pobytom v meste Banská Štiavnica a 29
s trvalým pobytom mimo mesta Banská Štiavnica.

Helena Koťová, v. r.
predsedníčka komisie

Zapísala: Bc.Eva Gregáňová
Dňa: 01.06.2018

