Zápis
zo zasadnutia Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva, konaného dňa 12.02.2020
Prítomní:
Predseda: Helena Koťová
Podpredseda: Ľubomír Barák
Členovia: Ing. Peter Zorvan, PhD., Štefan Mičura, Mgr. Peter Ernek
Hostia: Mgr. Ľubomíra Krnáčová
Zapisovateľka: Ing. Martina Oravcová
Neprítomný: Mgr. Milan Kabina
Program:
1. Otvorenie
2. Riešenie bytovej otázky občanov prítomných na komisii
3. Prerokovanie nových žiadostí o byt
4. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica
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 prítomných na komisii
Komisie sa zúčastnil p. Š. V., ktorý chce riešiť svoju bytovú otázku a prezentoval pred komisiou
svoje rodinné pomery. Žiada o výmenu bytu z rodinných a zdravotných dôvodov jeho manželky.
Odporúčanie komisie:
Komisia odporúča primátorke mesta, v prípade uvoľnenia vhodného bytu a splnenia podmienok pre
výmenu bytu, prideliť byt Štefanovi Vlačuhovi.
K bodu č. 3 – Prerokovanie nových žiadostí o byt
O nových žiadostiach o pridelenie bytu informovala Mgr. Ľubomíra Krnáčová.
Komisia prerokovala nové žiadosti o prenájom bytu a odporučila zaradiť do evidencie žiadateľov
pre byty obstarané so štátnou dotáciou žiadosti:
Nikola Balogová
Komisia prerokovala nové žiadosti o prenájom bytu a odporučila zaradiť do evidencie žiadateľov
pre byty obstarané bez štátnej dotácie žiadosti:
Zdena Píschová, Iveta Priadková, Alžbeta Goralová
Komisia prerokovala nové žiadosti o výmenu bytu a neodporučila výmenu bytu:
Viera Šarköziová
Komisia vzala na vedomie informáciu o súhlase s pridelením bytu na ul. Budovateľská č. 14 v
Banskej Štiavnici.
V predchádzajúcej komisii bolo odporučené, aby do najbližšieho zasadnutia komisie boli preverené

majetkové pomery p. Bohumila Halásza. Z toho dôvodu boli majetkové pomery preverené a
informácia poskytnutá členom komisie, ktorí ju vzali na vedomie.
Komisia odporučila, aby do najbližšieho zasadnutia bola poskytnutá informácia na aké obdobie bola
poskytnutá štátna dotácia a kedy končí obdobie, na ktoré bola poskytnutá dotácia na obstaranie
bytov vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica.
K bodu č. 4 - Prerokovanie materiálov do MsZ
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.

5.
6.
7.

Žiadateľ

Účel

Slovenský zväz telesne
postihnutých, ZO č. 125 Banská
Štiavnica
Slovenský červený kríž, územný
spolok Banská Štiavnica
SENIOR pri Domove MÁRIE,
Banská Štiavnica
Základná organizácia Jednoty
dôchodcov na Slovensku so
sídlom Štiavnické Bane

Rekondícia pre ľudí so
zdravotným postihnutím

DOM SENIOROV VITALITA,
Banský Studenec
Špeciálna základná škola,
Banská Štiavnica
Občianske združenie Život
a zdravie, Bratislava
SPOLU

Požadovaná
výška
dotácie

Sme iní, ale každý z nás
je jedinečný
Športové hry seniorov
Putovanie za zdravím,
liečivými prameňmi
a poznávanie prírodného
i kultúrneho bohatstva
stredoslovenského kraja
Kvalitné sociálne služby
v Dome seniorov Vitalita
Denný letný tábor 2020
Spoznajme prírodu – našu
liečiteľku

Navrhnutá
výška
dotácie

950,00 €

300,00 €

2536,00 €

750,00 €

290,00 €

150,00 €

700,00 €

0,00 €

2269,40 €

0,00 €

1929,00 €

800,00 €

1310,00 €

vyradenie *

0

2 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta pre rok 2020: 2 000 €

* žiadosť o vyradenie z ďalšieho postupu o poskytnutie dotácie
Komisia žiada hlavného kontrolóra mesta o poskytnutie výkladu k VZN č. 2/2018 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica. Môže byť dotácie z rozpočtu mesta poskytnutá aj
žiadateľovi, ktorý nemá sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta?
Na záver sa predsedníčka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie komisie.

Helena Koťová,
predsedníčka komisie
Zapísala: Ing. Martina Oravcová
Dňa: 12.02.2020

