Zápis
zo zasadnutia Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva, konaného dňa 08.03.2021
Prítomní:
Predseda: Helena Koťová
Podpredseda: Ľubomír Barák
Členovia: Mgr. Peter Ernek, Mgr. Milan Kabina, Štefan Mičura
Zapisovateľka: Ing. Martina Oravcová
Neprítomný:
Člen: Ing. Peter Zorvan,
Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie materiálov do MsZ
 Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /21 o financovaní základných umeleckých škôl,
materských škôl a školských zariadení na území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Banská Štianvica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a
inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby
 Návrh rozpočtu Mesta banská Štiavnica na roky 2021, 2022, 2023
3. Prerokovanie nových žiadostí o pridelenie bytu a žiadostí o výmenu bytu
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 materiálov do MsZ



Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /21 o financovaní základných umeleckých škôl,
materských škôl a školských zariadení na území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a
inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby

Komisia prerokovala VZN Mesta Banská Štiavnica č. /21 a jednotlivý členovia komisie požadujú:
1. P. Koťová žiada poskytnúť informáciu koľko žiakov navštevovalo jednotlivé školské
zariadenia v školskom roku 2019/2020 a v školskom roku 2020/2021 a o koľko žiakov
vzrástol počet žiakov v školách a v školských zariadeniach v uvedených školských rokoch.
2. P. Kabina žiada prizvať na pracovné stretnutie ohľadom VZN Mesta Banská Štiavnica č. /21
o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení na území
mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, štátom
uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby
štatutárov jednotlivých škôl a školských zariadení.
3. P. Ernek žiada poskytnúť podrobné ekonomické podklady k hospodáreniu v jednotlivých
školách a školských zariadeniach.



Návrh rozpočtu Mesta banská Štiavnica na roky 2021, 2022, 2023
Komisia prerokovala návrh rozpočtu Mesta Banská Štiavnica na roky 2021, 2022, 2023, vzala
návrh rozpočtu Mesta Banská Štiavnica na vedomie.

K bodu č. 3 - Prerokovanie nových žiadostí o pridelenie bytu a žiadostí o výmenu bytu.
Komisia prerokovala nové žiadosti o prenájom bytu a odporučila zaradiť do evidencie žiadateľov
pre byty obstarané so štátnou dotáciou žiadosti:
Zdenka Suchá
Komisia prerokovala nové žiadosti o prenájom bytu a odporučila zaradiť do evidencie žiadateľov
pre byty obstarané bez štátnej dotácie žiadosti:
Gizela Trnková, Jozef Bartko, Ján Bergnacht
Komisia prerokovala nové žiadosti o prenájom bytu a neodporučila zaradiť do evidencie
žiadateľov:
Edita Červeňová
Komisia vzala na vedomie informáciu o súhlase s pridelením bytu na ul. Kammerhofská 9 - Milade
Haškovej a na ul. Budovateľská 14 - Žanete Bartošovej v Banskej Štiavnici.
Komisia žiada konateľa Bytovej správy, s. r. o. RNDr. Pavla Bačíka o poskytnutie informácie:
1. o platbách za nájom prenajatých bytov financovaných z úverov Štátneho fondu rozvoja
bývania a bytov financovaných bez úveru Štátneho fondu rozvoja bývania vo vlastníctve
Mesta Banská Štiavnica,
2. o nákladoch na prevádzkovanie bytov vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica,
3. o platbách poukázaných na účet Mesta Banská Štiavnica za prenájom bytov vo vlastníctve
Mesta Banská Štiavnica.
Na záver sa predsedníčka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie komisie.

Helena Koťová,
predsedníčka komisie

Zapísala: Ing. Martina Oravcová
Dňa: 08.03.2021

