Zápis
zo zasadnutia Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva, konaného dňa 14.04.2021
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, PhD.
Hosť:
RNDr. Pavel Bačík
Program:
1. Otvorenie
2. Rôzne
3. Prerokovanie materiálov do MsZ:



Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Štiavnica č. /2021 o určení výšky
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica

4. Prerokovanie nových žiadostí o pridelenie 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 - Rôzne
Na predchádzajúcom zasadnutí komisie členovia komisie žiadali 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.
P. Bačík informoval o bytoch, ktoré sú postavené zo štátneho fondu rozvoja bývania, o spôsobe
prerozdeľovania vybraného nájomného za nájom bytov vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica, o
spôsobe fungovania spoločnosti Bytová správa, s. r. o. a o spôsobe vyberania nedoplatkov na
nájomnom.
P. Bačík informoval členov komisie o spôsobe a možnostiach vypratania nájomcu z nájomného bytu
z dôvodu porušenia podmienok vyplývajúcich z nájomnej zmluvy.
Členovia komisie žiadajú konateľa Bytovej správy, s. r. o., aby poskytol informáciu o voľnom byte
po protokolárnom odovzdaní bytu správcovi bytov zapisovateľke komisie, aby mohli členovia
komisie operatívne zasadnúť a podať návrhy na nájomcu bytu z evidencie žiadateľov.
Členovia komisie žiadajú primátorku mesta, aby o nájomcovi bytu z evidencie žiadateľov rozhodla
na základe odporúčania komisie v zmysle platného VZN Mesta Banská Štiavnica č. 5/2013 o
prideľovaní a hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta v zmení Dodatku č. 1.

K bodu č. 3 - Prerokovanie materiálov do MsZ



Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Štiavnica č. /2021 o určení výšky
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica

Komisia prerokovala návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /21 o určení výšky príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Banská Štiavnica, vzala návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /21 na vedomie a neboli vznesené
žiadne námietky.
K bodu č. 4 - 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:
Andrea Brestovanská, Lukáš Šuhajda, Ľubomíra Chovanová, Frederik Rákay, Miroslava
Baraňaiová.
Komisia prerokovala nové žiadosti o prenájom bytu a neodporučila zaradiť do evidencie
žiadateľov:
Renáta Zelinková, Marián Sitáš, Marián Tvrdý, Andrea Mozolová
Komisia vzala na vedomie informáciu o súhlase s pridelením bytu na ul. Budovateľská 15 - Gizele
Trnkovej v Banskej Štiavnici.
Na záver sa predsedníčka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie komisie.

Helena Koťová,
predsedníčka komisie

Zapísala: Ing. Martina Oravcová
Dňa: 14.04.2021

