Zápis
zo zasadnutia Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva, konanej dňa 23.01.2019

Prítomní:
Predseda: Helena Koťová
Podpredseda: Ľubomír Barák
Členovia: Mgr. Peter Ernek, Mgr. Milan Kabina, Štefan Mičura, Ing. Peter Zorvan, PhD.
Hostia: Ing. Lievajová Kamila, vedúca ekonomického odd.
PhDr. Katarína Harvanová, odd. organizačné, VSaSV
Zapisovateľka: Bc. Marianna Luptáková

Program:
1. Otvorenie
2. Riešenie bytovej otázky občanov prítomných na komisii
3. Prerokovanie materiálov do MsZ
4. Prerokovanie nových žiadostí o byt a žiadosti o výmenu bytu
5. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Banská Štiavnica

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 prítomných na komisii
Komisie sa zúčastnil p. Š.V., ktorý chce riešiť svoju bytovú otázku a prezentoval pred komisiou
svoje rodinné a majetkové pomery. Žiada o výmenu bytu z rodinných a zdravotných dôvodov jeho
manželky.
Odporučenie komisie:
Komisia oboznámila žiadateľa so súčasnou bytovou situáciou a oboznámila ho, že Mesto
Banská Štiavnica v súčasnosti nemá k dispozícii žiadny voľný, ktorý by bol vhodný pre vyriešenie
jeho situácie. Nakoľko p. Š.V. komisiu oboznámil, že uvedenú žiadosť podal hlavne z dôvodov, že
jeho manželka má závažné zdravotné problémy, komisia mu odporučila doplniť do jeho žiadosti
potvrdenia od lekára, ktoré by potvrdili zdravotné problémy manželky.

K bodu č. 3 – Prerokovanie materiálov do MsZ
1. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2019 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
O návrhu VZN podrobne informovala Ing. Kamila Lievajová. Pri prerokovaní uvedeného VZN
prebehlo hlasovanie jednotlivých členov komisie, ktorí hlasovali nasledovne:
S predloženým návrhom VZN súhlasí:
- Helena Koťová – predseda
- Mgr. Milan Kabina – člen
- Štefan Mičura - člen
Hlasovania sa zdržali:
- Ľubomír Barák – podpredseda
- Mgr. Peter Ernek – člen
- Ing. Peter Zorvan, PhD. – člen
Komisia k uvedenému odporučila, aby do pracovného materiálu, ktorý bude predložený na
rokovanie MsZ bol doplnený rozpis finančných prostriedkov na originálne kompetencie pre rok
2019 za neštátne a školské zariadenia pri poskytovaní dotácie 94 % a 96 % a počet žiakov
k 15.9.2018, ktorí navštevujú neštátne a školské zariadenia.
2. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 2
/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica
O návrhu Dodatku č. 1 k VZN podrobne informovala Ing. Kamila Lievajová. Pri prerokovaní
uvedeného Dodatku č. 1 k VZN prebehlo hlasovanie jednotlivých členov komisie, ktorí hlasovali
nasledovne:
S predloženým návrhom Dodatku č. 1 súhlasí:
- Helena Koťová – predseda
- Ľubomír Barák – podpredseda
- Mgr. Peter Ernek – člen
- Ing. Peter Zorvan, PhD. – člen
- Mgr. Milan Kabina – člen
- Štefan Mičura - člen
K bodu č. 4 – Prerokovanie nových žiadostí o byt a žiadosti o výmenu bytu
Komisia prerokovala nové žiadosti o prenájom bytu a odporučila zaradiť do evidencie
žiadateľov pre byty so štátnou dotáciou žiadosti:
Lucia Binderová, Ivana Tesáková, Michaela Balková
Komisia prerokovala nové žiadosti o prenájom bytu a odporučila zaradiť do evidencie
žiadateľov pre byty bez štátnej dotácie žiadosti:
MDDr. Branislav Hajnal

Komisia prerokovala žiadosť o výmenu bytu a odporučila v prípade možnosti výmenu bytu
pre žiadateľa:
Filip Moravčík
Komisia vzala na vedomie informáciu o súhlase s pridelením bytu na ul. Budovateľská č.
15 v Banskej Štiavnici.
K bodu č. 5 - 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 žiadateľov:
Por.
č.
1.

2.
3.

4.

Žiadateľ

Účel

DOM SENIOROV VITALITA
Banský Studenec

Sociálne služby
v DOMOVE
SENIOROV VITALITA
Spolu poznávame a
relaxujeme
Rekondícia pre ľudí so
zdravotným postihnutím

Slovenský červený kríž, územný
spolok Banská Štiavnica
Slovenský zväz telesne
postihnutých, ZO č. 125 Banská
Štiavnica
Špeciálna základná škola
Banská Štiavnica
SPOLU

Požadovaná
výška dotácie

Denný letný tábor 2019

Navrhnutá
výška
dotácie

3 750,00 €

852,40 €

1 900,00 €

1 900,00 €

610,00 €

610,00 €

1 637,60 €

1 637,60 €

7 897,60 €

5 000,00 €

Komisia odporučila, aby do rokovania MsZ bolo predložené vyjadrenie Ekonomického
oddelenia a dôvody, pre ktoré je možné zaradiť aj žiadosť o dotáciu fyzickej alebo právnickej
osoby, ktorá má sídlo mimo územia Mesta Banská Štiavnica. Konkrétne ide sa jedná o žiadosť
Domova seniorov Vitalita Banský Studenec.
Komisia odporučila, aby do najbližšieho zasadnutia komisie bol spracovaný
zoznam bytových domov, ktoré sú vo vlastníctve mesta v rámci sekcií, t. j. byty vybudované s
podporou štátnych dotácií a byty budované bez štátnej dotácie.
P. Mgr. Milan Kabina navrhol, aby komisia odporučila spracovanie písomného materiálu,
ktorý by informoval o súčasnom stave zdravotníctva v Meste Banská Štiavnica do najbližšieho
zasadnutia komisie. Komisia horeuvedené jednohlasne odporučila.
Na záver sa predsedníčka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie komisie.

Helena Koťová, v. r.
predsedníčka komisie

Zapísala: Bc. Marianna Luptáková
Dňa: 24.01.2019

