Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku pri MsZ v Banskej
Bystrici zo dňa 5.9.2012 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici
________________________________________________________________________________
Prítomní členovia komisie: p. Pavol Bielik, Ing. Milan Lichý, MUDr. Peter Hudec, PhDr. Ľubica
Laššáková, MUDr. Pavol Legíň, PhDr.Štefan Horváth, MUDr. Martin Švec, MUDr. Ladislav
Slobodník
Ospravedlnení: MUDr. Peter Mečiar, Mgr.Art.Viera Dubačová
Prizvaní:

Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, p. Beáta Styková, Ing. Ivan Petrovič, Mgr.Karol

Langstein
Sekretárka komisie: Mgr. Jana Lovásová
Program:

1. Obsadzovanie uvolnených bytov na Internátnej 12 v zmysle VZN 10/2011
2. Dotácie
3. Rôzne

Rokovanie komisie otvoril zástupca predsedu komisie p. Bielik a vyzval prítomných o doplnenie
programu. Členovia komisie nemali návrhy na doplnenie programu.
K bodu 1)
Mgr. Langstein predložil členom komisie návrh v zmysle VZN č.10/2011 o nakladaní s bytovým
fondom Mesta Banská Bystrica v súlade s č.III, na určenie kategórie, z ktorej budú oslovení
žiadatelia v poradí na uzatvorenie nájomnej zmluvy na dva byty, ktoré sa uvoľnili v nájomnom
dome na Internátnej 12 v Banskej Bystrici. Členovia komisie súhlasili s predloženým návrhom a
odporučili osloviť žiadateľov z kategórie A na uzatvorenie zmluvy na byt č.43 a osloviť žiadateľov
z kategórie B na uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 12, podľa predloženého zoznamu a v
súlade VZN č.10/2011.
Prijaté uznesenie č. 8/12 hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0).
K bodu 2)
Vedúca oddelenia SDS p. Styková predložila žiadosť o poskytnutie dotácie cirkevnej organizácie
Saleziáni don Bosco – Slovenská provincia na projekt „Investovanie energie – rozvoj mladých
energií“ na prevádzku mládežníckeho strediska nachádzajúce sa na Tatranskej 38 v Banskej
Bystrici, na pokrytie nevyhnutných prostriedkov na energie vo výške 3999 €.
MUDr. Hudec - doporučil poskytnúť dotáciu tejto organizácii, nakoľko pozná ich činnosť.
Ing. Lichý – požiadal členov o podporu, nekoľko stredisko plní úlohu komunitného centra na

najväčšom sídlisku v Banskej Bystrici a sú v realizované rôzne aktivity pre všetkých obyvateľov
mesta bez rozdielu vierovyznania.
PhDr. Horváth – sa dotazoval, či je možné poskytnúť dotáciu aj na energie a akým spôsobom bude
prezentované mesto Banská Bystrica cirkevnou organizáciou Saleziánov.
Ing.Filipová - reagovala na dotaz, že na energie je možné poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta v
zmysle VZN 8/2011 a propagácia mesta je zabezpečená formou zverejňovania loga mesta na každej
akcii. Okrem toho logo Mesta Banská Bystrica bude prezentované aj vo výročnej správe.
P. Bielik - pozval všetkých prítomných na akcie, ktoré sa v priestoroch cirkevnej organizácie
organizujú. Zároveň informoval, že poslanci príslušného okrsku sa aktívne zúčastňujú na akciách
organizovaných v priestoroch Saleziánov a majú s nimi veľmi dobrú dlhoročnú spoluprácu, pričom
na týchto akciách je propagované Mesta Banská Bystrica.
Členovia komisie odporučili poskytnúť dotáciu na predložený projekt vo výške 2300 € účelovo na
na pokrytie nevyhnutných prostriedkov na energie.
Prijaté uznesenie č. 9/12 hlasovanie: Za: 5, Proti: 1, Zdržali sa hlasovania: 1 (5/1/1).
Na záver sa predseda komisie ospravedlnil za meškanie z objektívnych príčin a všetkým
prítomným sa poďakoval za účasť.

MUDr. Ladislav S l o b o d n í k, v.r.
predseda komisie

Zapísala: Mgr. Jana Lovásová, v.r.
sekretárka komisie

UZNESENI E
zo zasadnutia Komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 5.9.2012

U z n e s e n i e č. 8/12
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

K bodu 1)
odporúča
príslušnému útvaru MsÚ Banská Bystrica osloviť žiadateľov z kategórie A na uzatvorenie
zmluvy na byt č.43 v bytovom dome - ul. Internátna č.12 Banská Bystrica a osloviť žiadateľov z
kategórie B na uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 12 v bytovom dome - ul. Internátna č.12
Banská Bystrica , podľa predloženého zoznamu.

MUDr. Ladislav Slobodník, v.r.
predseda komisie

Mgr. Jana Lovásová, v.r.
sekretárka komisie

UZNESENI E
zo zasadnutia Komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 5.9.2012

U z n e s e n i e č. 9/12
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

K bodu 1)
odporúča

Primátorovi mesta Banská Bystrica poskytnúť dotáciu z rozpočtu Mesta na rok 2012 cirkevnej
organizácii Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, so sídlom 821 08 Bratislava, ul. Miletičova
č. 7, vo výške 2300 € slovom: Dvetisíctristo, na projekt „INVESTOVANIE ENERGIE – ROZVOJ
MLADÝCH ENERGIÍ“,

účelovo - na pokrytie nevyhnutných prostriedkov na energie v

mládežníckom stredisku v Banskej Bystrici – Sásovej, ul. Tatranská 38/A .

MUDr. Ladislav Slobodník, v.r.
predseda komisie

Mgr. Jana Lovásová, v.r.
sekretárka komisie

