
Z á p i s n i c a 
 zo zasadnutia Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia, ktoré sa 

konalo dňa 12.11.2019 v budove Správy zariadení sociálnych služieb 
 
 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: 5  
Neospravedlnení: 0 
Prizvaní:                      1 
       
 
 
Program:   
 
 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 
3. Sťažnosti prijímateľov sociálnych služieb na zamestnancov Správy zariadení sociálnych 

služieb  
4. Návrh na založenie občianskeho združenia - Zariadenie sociálnych služieb Zobor 
5. Návrh na vymenovanie členov Rady seniorov 
6. Domy s opatrovateľskou službou 
7. Bytový dom Senior 
8. Nájomné byty na Dvorčanskej ulici 63, Nitra 
9. Nájomné byty v Bytovom dome Olympia, Tr. Andreja Hlinku 57, Nitra 
10. Nájomné byty nižšieho štandardu v lokalite Orechov dvor, Nitra 
11. Rôzne. 

 
 
 
Predsedníčka  Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia (ďalej                    
len „Komisia MZ“) PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD.  privítala prítomných členov Komisie MZ.  
 

 

 
K bodu 1.: Otvorenie, schválenie programu rokovania 
 
Predsedníčka Komisie MZ  PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. otvorila Komisiu MZ 
a oboznámila prítomných s programom zasadnutia.  
 
Komisia uznesením č.183/2019 prerokovala a schválila program zasadnutia.  
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
 
K bodu 2. : Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí  
 
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí: 
 
1. Zriadenie pracovnej skupiny pre prácu s MRK pod vedením Mgr. Ivany Šusterovej –  v plnení.  
Prvé stretnutie pracovnej skupiny sa konalo dňa 11.11.2019 na Mestskom úrade v Nitre. Stratégia 
vytvorenia inkluzívnych podmienok pre vzdelávanie detí s MRK sa bude tvoriť participatívne, 
pracovný materiál bude predložený na príslušné Komisie MZ.  
 



 
2. Stretnutie zástupcov mesta Nitry a VÚC za účelom problematiky ľudí bez domova -  v plnení.  
Po schválení Koncepcie rozvoja sociálnych služieb NSK sa má zriadiť pracovná skupina na služby 
krízovej intervencie.   
 
3. Nakladanie s objektom na Misionárskej ulici – v plnení. 
Prebehlo rokovanie s hlavným architektom mesta Nitry p. Šabíkom. Uvedený zámer nakladania 
s objektom na Misionárskej ulici zaradiť do programu Komisie MZ pre územné plánovanie, 
architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť.  
Úloha OSS : odovzdať  uznesenie z Komisie MZ č. 119/2019 o stave objektov na Misionárskej ulici    
p. Ing. arch. Mezeiovi za účelom prerokovania zámeru s objektom na Misionárskej ulici na Komisii 
MZ pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť.  
 
 
4. Prehľad kontrolnej činnosti odboru sociálnych služieb v roku 2019 – splnené.  
Vedúca odboru sociálnych služieb predložila prítomným členom Komisie MZ Prehľad kontrolnej 
činnosti odboru sociálnych služieb v roku 2019.  
 
 
5.Správa o výsledku kontrol jednotlivých sociálnych služieb poskytovaných Správou zariadení 
sociálnych služieb a Správa o vykonaných opatreniach z kontroly Správy zariadení sociálnych služieb  
-  v plnení.    
T:  január 2020. 
 
 
K bodu 3.: Sťažnosti prijímateľov sociálnych služieb na zamestnancov Správy zariadení 
sociálnych služieb  
 
Riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb   Ing. Zuzana Jančovičová, PhD. predložila prítomným 
Informatívnu správu o sťažnostiach doručených na činnosť Správy zariadení sociálnych služieb. 
Správa zariadení sociálnych služieb má vypracovanú Smernicu o zásadách vybavovania sťažností. 
Jednou z úloh stanovenej v smernici je aj predkladanie informácií zriaďovateľovi o prijatých 
sťažnostiach. 
Na základe uvedeného predložila riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb na Komisiu MZ 
informatívnu správu o doručených sťažnostiach za úseky organizácie: Úsek stravovacích zariadení 
a podnikateľskej činnosti Baničova a Olympia, Úsek sociálnych služieb Baničova a Olympia  a Úsek 
sociálnych služieb ZOBOR.  
V prehľade informatívnej správy je v každom úseku uvedené údaje kto je sťažovateľom, na koho bola 
sťažnosť podaná, akou formou prebehlo podanie, čo bolo predmetom sťažnosti a aký bol spôsob 
vyhodnotenia sťažností. 
 
Komisia uznesením č. 184/2019 prerokovala Informatívnu správu o sťažnostiach doručených na 
činnosť Správy zariadení sociálnych služieb a berie na vedomie.   
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
K bodu 4. Návrh na založenie občianskeho združenia - Zariadenie sociálnych služieb Zobor 
 
Riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb   Ing. Zuzana Jančovičová, PhD. predložila prítomným 
Návrh na založenie občianskeho združenia prijímateľov sociálnych služieb v ZSS ZOBOR. 
Správa zariadení sociálnych služieb navrhuje zriadiť občianske združenie v spolupráci s prijímateľmi 
sociálnych služieb v Zariadení sociálnych služieb ZOBOR, za účelom možnosti zbieraní 2% z dane, 
čo bude možné uskutočniť prvýkrát v roku 2021. 
Cieľom občianskeho združenia bude združovať priateľov a prijímateľov sociálnych služieb 
v pobytovom zariadení Janského 7, Nitra, podporovať kultúru, zážitky, tvorivosť, informačnú a 



čitateľskú gramotnosť, prispievať ku zvýšeniu kvality života, napomáhať k skvalitňovaniu rekreačnej 
a športovej činnosti, zdravotnej a sociálnej starostlivosti u občanov, ktorí sú prijímateľmi sociálnej 
služby. 
Členovia komisie navrhli zvážiť všetky pozitíva a negatíva zriadenia občianskeho združenia. Súčasne 
sa poradiť s Mgr. Pavlom Ščasným, ktorý realizuje k danej téme školenia a zvážiť aj vedenie 
občianskeho združenia. Vzhľadom k tomu, že ide o iniciatívu klientov Zariadenia sociálnych služieb 
ZOBOR, komisia daný materiál len prerokovala a neprijala k nemu žiadne uznesenie.  
 
K bodu 5.: Návrh na vymenovanie členov Rady seniorov 
 
Vedúca odboru sociálnych služieb PhDr. Naďa Šimová predložila prítomným zoznam osôb 
nominovaných seniorskými organizáciami na členstvo v Rade seniorov.  
 
Seniorské organizácie pôsobiace na území mesta Nitry, boli vyzvané predsedníčkou Rady seniorov 
PhDr. Annou Laurinec Šmehilovou, PhD. zrealizovať voľbu a navrhnúť nominanta/tku na členstvo 
v Rade seniorov v termíne do 30.10.2019 za jednotlivé mestské časti Nitry. 
 
Na základe uvedeného bol spracovaný zoznam osôb nominovaných seniorskými organizáciami za 
jednotlivé mestské časti nasledovne:  
 

Mestská časť Meno a priezvisko nominovaného 

Horné Krškany Daniela Maceková 

Dolné Krškany Ján Divinec 

Staré mesto PaedDr. Anton Chudík 

Čermáň Bez nominácie 

Klokočina Maria Martincová 

Diely Mária Molnárová 

Párovské Háje PaedDr. Bédiová Oľga 

Kynek Bez nominácie 

Mlynárce Bez nominácie 

Zobor Helena Hlavačková 

Dražovce Bez nominácie 

Chrenová Bez nominácie 

Janíkovce Oľga Haringová 

Združenie kresťanských seniorov (celomestská 
org.) 

Mgr. Marta Kočajdová 

 
 
 
Komisia uznesením č. 185/2019 prerokovala zoznam osôb nominovaných seniorskými organizáciami 
na členstvo v Rade seniorov a predložila návrh na vymenovanie členov Rady seniorov tajomníčke  
doc. PhDr. Martine Hrozenskej, PhD. 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 



 
 
 
K bodu 6.: Domy s opatrovateľskou službou  
 
Vedúca odboru sociálnych služieb PhDr. Naďa Šimová  informovala prítomných, že na odbor 
sociálnych služieb boli doručené  2 nové žiadosti o pridelenie bytu v dome s opatrovateľskou službou: 
p. Viera Arpášová (por.č. 18) a p. Henrich Zajác (por.č.8). 
 
Komisia uznesením č. 186/2019 odporúča odboru sociálnych služieb zaradiť p. Vieru Arpášovú 
v zmysle Smernice č. 5/2011 o postupe prideľovania bytov   v DOS v znení Dodatkov č. 1-3 do 
poradia, podľa počtu dosiahnutých bodov.  
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 Komisia uznesením č. 187/2019 prerokovala žiadosť p. Henricha Zajáca  a odporúča odboru 
sociálnych služieb zaradiť p. Henricha Zajáca v  zmysle Smernice č. 5/2011 o postupe prideľovania 
bytov v DOS v znení Dodatkov č. 1-3 do poradia, podľa počtu dosiahnutých bodov aj napriek tomu, že 
nespĺňa podmienky na pridelenie bytu v dome s opatrovateľskou službou  ( žiadateľ nie je 
poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku a pri invalidnom dôchodku nespĺňa podmienku 
vo veku nad 50 rokov)  vzhľadom k plánovanému predaju nehnuteľnosti  na Misionárskej ulici č.3  
v Nitre. 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
Komisia uznesením č. 188/2019 berie na vedomie, že žiadosť p. Marty Maťovej bude vyradená zo 
zoznamu žiadateľov v zmysle Smernice č. 5/2011 o postupe prideľovania bytov v DOS v znení 
Dodatkov č. 1-3 § 4 ods. 10 písm.e).  
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
Ďalej informovala o 3 voľných bytoch  v Dome s opatrovateľskou službou, Janka Kráľa 2, Nitra : byt 
č. 31/3.poschodie, garsónka (byt po p. Sidorovi), byt č.6/prízemie, garsónka (byt po p. Krasňanskej) 
a byt č.15/1.poschodie, garsónka (byt po p. Macigovi).  
 
 
Komisia uznesením č.189/2019 odporúča  primátorovi mesta Nitry v zmysle Smernice č. 5/2011 
o postupe prideľovania bytov v Dome s opatrovateľskou službou  v znení Dodatkov č. 1-3, schváliť 
pridelenie: garsónka, č. 31/3. poschodie, Janka Kráľa 2, Nitra  - p. Marta Žemberová.  
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
Komisia uznesením č.190/2019 odporúča  primátorovi mesta Nitry v zmysle Smernice č. 5/2011 
o postupe prideľovania bytov v Dome s opatrovateľskou službou  v znení Dodatkov č. 1-3, schváliť 
pridelenie: garsónka, č. 15/1 poschodie, Janka Kráľa 2, Nitra  - p. Ing. Peter Pallaghy. 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
Komisia uznesením č.191/2019 odporúča  primátorovi mesta Nitry v zmysle Smernice č. 5/2011 
o postupe prideľovania bytov v Dome s opatrovateľskou službou  v znení Dodatkov č. 1-3, schváliť 
pridelenie: garsónka, č. 6/prízemie, Janka Kráľa 2, Nitra  - p. Viera Arpášová mimo poradia  v akom 
je uvedená v evidencii žiadateľov v zmysle Smernice č. 5/2011 o postupe prideľovania bytov v Dome 
s opatrovateľskou službou  v znení Dodatkov č. 1-3 § 4 ods. 3 z mimoriadnych dôvodov na základe 
individuálneho posúdenia nepriaznivej bytovej a sociálnej situácie, ktorá si vyžadovala okamžité 
riešenie.  
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 



 
 
 
K bodu 7.: Bytový Dom Senior 
 
Vedúca OSS informovala, že na odbor sociálnych služieb bola doručená  1 nová žiadosť o pridelenie   
bytu v Bytovom dome Senior, Krčméryho 2C – p. Jozef Hajnala (garsónka – por.č.5).   
 
Komisia uznesením č. 192/2019  odporúča  odboru sociálnych služieb zaradiť : p. Jozef Hajnala 
(garsónka – por.č.5), v zmysle Smernice  č. 6/2011 o postupe prideľovania bytov v Bytovom dome 
Senior v znení Dodatkov č. 1 - 3 do poradia, podľa počtu dosiahnutých bodov.  
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
 
Komisia uznesením č. 193/2019 odporúča odboru sociálnych služieb vyradiť  žiadosť p. Júlie 
Oláhovej  o pridelenie bytu v Bytovom dome Senior  z dôvodu, že menovanej bol pridelený byt v Dome 
s opatrovateľskou službou na Bernolákovej 16 v Nitre. 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
Vedúca odboru sociálnych služieb informovala  o 1 voľnom byte : garsónka, č.8/1. poschodie 
v Bytovom dome Senior na Krčméryho 2C v Nitre (byt po p. Žitnej, ktorá ho odmietla). 
  
Komisia uznesením č. 194/2019 prerokovala voľný byt v Bytovom dome Senior a odporúča 
primátorovi mesta Nitry v zmysle Smernice č. 6/2011 o postupe prideľovania bytov v Bytovom dome 
Senior v znení  Dodatkov č. 1-3 § 4 ods. 2, schváliť pridelenie:  garsónka, č.8/1.posch.– p. Dana 
Pecková (garsónka, por.č.3) mimo poradia v akom je uvedená v evidencii žiadateľov z mimoriadnych  
dôvodov  na základe individuálneho posúdenia nepriaznivej bytovej a sociálnej situácie, ktorá si 
vyžadovala okamžité riešenie.  
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
 
K bodu 8.:  Nájomné byty na Dvorčanskej ulici 63, Nitra 
 
 
Vedúca OSS informovala členov Komisie MZ, že na OSS boli doručené 3 nové žiadosti o pridelenie 
nájomného bytu na Dvorčanskej 63 v Nitre: p. Kristýna Jacková, p. Monika Nagyová, p. Viera 
Arpášová. 
Pani Kristýna Jacková, pani Monika Nagyová  spĺňajú podmienky v zmysle VZN č. 8/2004 
o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení Dodatkov č. 1-11 podľa § 18 ods.5. 
 
Komisia uznesením č.195/2019 prerokovala žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Dvorčanskej 63 
v Nitre a odporúča odboru sociálnych služieb zaradiť  žiadateľky, p. Kristýnu Jackovú, p.Moniku 
Nagyovú  do zoznamu žiadateľov o pridelenie bytu na Dvorčanskej 63, Nitra v zmysle VZN č. 8/2004 
o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení Dodatkov č. 1-11. 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
Pani Viera Arpášová, nespĺňa podmienky v zmysle VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo 
vlastníctve Mesta Nitry v znení Dodatkov č. 1-11 podľa § 18 ods.5. písm a) mesačný príjem žiadateľa 
a osôb s ním spolu posudzovaných nesmie byť nižší ako jedenapolnásobok životného minima 
535,26€,  majú príjem vo výške 466 €, syn nedoložil žiadny príjem. 
 



Komisia uznesením č. 196/2019 prerokovala žiadosť  o pridelenie nájomného bytu na Dvorčanskej 63 
v Nitre a odporúča odboru sociálnych služieb nezaradiť  žiadateľku p.Vieru Arpášovú do zoznamu 
žiadateľov o pridelenie bytu na Dvorčanskej 63, Nitra v zmysle VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania 
s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení Dodatkov č. 1-11. 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
Vedúca OSS informovala členov Komisie MZ, že na OSS boli doručené 3 nové žiadosti o predĺženie 
nájomných zmlúv k nájomným bytom na Dvorčanskej 63 v Nitre: p. Helena Kožuchová, p. Edita 
Libayová, p. Pavol Farnady.  
 
Komisia MZ uznesením č.  197/2019 prerokovala žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv k nájomným 
bytom na Dvorčanskej ul. 63 v Nitre  a odporúča primátorovi mesta Nitry schváliť predĺženie 
nájomných zmlúv k nájomným bytom na Dvorčanskej 63 v Nitre na dobu 3 rokov: p. Helene Kožuchej, 
p. Pavlovi Farnadymu.  
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
Komisia MZ uznesením č.  198/2019 prerokovala žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv k nájomným 
bytom na Dvorčanskej ul. 63 v Nitre  a odporúča  primátorovi mesta Nitry schváliť predĺženie 
nájomných zmlúv k nájomným bytom na Dvorčanskej 63 v Nitre na dobu 6 mesiacov: p. Edite 
Libayovej. 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
Vedúca OSS  informovala prítomných členov Komisie MZ, o jednom voľnom byte č. B 5 / 3. posch,  
1 – izbový byt  na ul. Dvorčanská 63 v Nitre. 
 
 Komisia uznesením č.199/2019  prerokovala  voľný byt č. B 5/3.posch. 1 – izbový byt, na Dvorčanskej 
63, Nitra  a odporúča primátorovi mesta Nitry schváliť pridelenie bytu č. B 5/3.posch. 1 – izbový byt,  
p. Romanovi Čulíkovi (pod por. č. 49) v zmysle VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo 
vlastníctve Mesta Nitry v znení Dodatkov č. 1-11. 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
 
K bodu č.9 : Nájomné byty v Bytovom dome Olympia, Tr. Andreja Hlinku 57, Nitra 
 
Vedúca  OSS informovala  prítomných, že na OSS bola doručená 1 nová žiadosť o pridelenie 
nájomného bytu v BD  Olympia Tr. A. Hlinku č.57 v Nitre: Mgr. Kristína Ilková. 
Pani Mgr. Kristína Ilková, spĺňa  podmienky v zmysle VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi 
vo vlastníctve Mesta Nitry v znení Dodatkov č. 1-11. 
 
Komisia uznesením č. 200/2019 prerokovala žiadosť o pridelenie nájomného bytu v Bytovom dome 
Olympia a odporúča odboru sociálnych služieb zaradiť  žiadateľku, p. Mgr.Kristínu Ilkovú,  do 
zoznamu žiadateľov o pridelenie nájomného bytu v BD  Olympia tr. A. Hlinku č.57 v Nitre v zmysle 
VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení Dodatkov č. 1-11. 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
K bodu č.10  : Nájomné byty nižšieho štandardu v lokalite Orechov dvor, Nitra 
 
Vedúca OSS predložila členom Komisie MZ 1 novú žiadosť o pridelenie bytu nižšieho štandardu 
v zmysle VZN č. 1/2011 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom            
pre obyvateľov mesta obstaraných z verejných prostriedkov v znení Dodatku č.1 podľa § 7 ods. 1. 
písm. e).: pán  Dávid Rafael a Perla Kotlárová,  menovaní nespĺňajú podmienky v zmysle VZN č. 
1/2011 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta 



obstaraných z verejných prostriedkov v znení Dodatku č.1 podľa § 7 ods. 1. písm. e) (trvalý pobyt 
žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb v meste Nitra najmenej 3 roky nepretržite pred podaní 
žiadosti, pani Perla Kotlárová, má trvalý pobyt vo Svodíne). 
 
Komisia uznesením č. 201/2019 prerokovala žiadosti o pridelenie bytu nižšieho štandardu v lokalite 
Orechov dvor a odporúča odboru sociálnych služieb nezaradiť  žiadateľov: p. Dávida Rafaela a Perlu 
Kotlárovú, do zoznamu žiadateľov o pridelenie bytu v lokalite Orechov dvor v zmysle VZN č. 1/2011 
o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta 
obstaraných z verejných prostriedkov v znení Dodatku č.1 podľa § 7 ods. 1. písm. e). 
Hlasovanie: za –  7, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
 
 
 
 
K bodu 11.: Rôzne  
 

 Predsedníčka Komisie MZ  PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. : 
 
Transformácia domov s opatrovateľskou službou – odporúča obrátiť sa na odbor investičnej výstavby 
a rozvoja za účelom vypracovania informatívnej správy o zahájení  a priebehu transformácie v zmysle 
uznesenia z Komisie MZ a v zmysle plnenia schváleného uznesenia MZ a predložiť na zasadnutie 
Komisie.  
Vedúca odboru sociálnych služieb informovala prítomných o aktuálnom stave transformácie domov 
s opatrovateľskou službou v zmysle stretnutia s riaditeľom spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o.. 
Spoločnosť Službyt Nitra, s.r.o. zabezpečí transformáciu  v zmysle projektu protipožiarnej ochrany, ak 
ho poverí Mesto Nitra.   
Vedúca odboru sociálnych služieb v spolupráci s prednostom Mestského úradu v Nitre dohodne ďalší 
postup transformácie. 
 
Bytový dom Olympia : upozornila na potrebu zmeny filozofie prideľovania nájomných bytov v 
Bytovom dome Olympia  vzhľadom k tomu, že nastavenie súhrnnej doby bývania v nájomnom byte v 
BD Olympia je aktuálne limitované počtom 10 rokov, čo nezodpovedá pôvodnému zámeru 
štartovacích bytov pre mladých. 
Členka Komisie MZ  Mgr. Mariana Kováčová, PhD. predložila podnet o možnosti vyhradenia bytov 
v Bytovom dome Olympia na prestupné bývanie pre rodiny v krízovej životnej situácii. 
 
Úloha OSS : predložiť prehľad bytov vo vlastníctve mesta Nitry a príslušných všeobecne záväzných 
nariadení. 
T: január 2020. 
 
 

 Členka Komisie MZ  Mgr. Mariana Kováčová, PhD. 
 
Finančná pomoc pre rodinu Kokyovú - vedúca odboru sociálnych služieb informovala, že mesto Nitra 
má záujem na sanácii rodiny a v spolupráci s menovanou a neziskovou organizáciou Centrum 
Slniečko, n.o, chce naďalej pracovať na stabilizácii rodiny a tiež na realizácii programu finančnej 
pomoci. Jedná sa hlavne o pomoc rodine ako celku, aby neprišlo k ohrozeniu detí a ich prípadnému 
vyňatiu z rodinného prostredia. Jedná sa o finančnú pomoc pri riešení nákladov spojených s užívaním 
bytu, a to konkrétne poskytnutie príspevku  vo výške 170 € ( 50% nákladov za nájomné) na obdobie 4 
mesiacov, spolu vo výške 680 €. Uvedený príspevok bude poskytnutý z rozpočtovej položky odboru 
sociálnych služieb (10.4 Rodina a deti) formou transferu neziskovej organizácii Centrum Slniečko 
n.o., ktorá následne použije finančný príspevok pre rodinu Kokyových.   
 



 
 Člen Komisie MZ Mgr. Pavol Ščasný  

 
 

Kontajner Fixpoint - informoval prítomných o osadení bezpečnostného verejného kontajnera Fixpoint 
na injekčné striekačky na ulici Petzwalova v Nitre, ktoré sa uskutoční dňa 20.11.2019 o 15,30 hod. 
Pozvánka bude členom Komisie MZ zaslaná dodatočne.  
 
 

 Vedúca odboru sociálnych služieb PhDr. Naďa Šimová  
 
Oslavy Giving Tuesday - informovala prítomných o treťom ročníku osláv Giving Tuesday – sviatku 
dobrých skutkov, darovania a štedrosti, ktorý sa uskutoční dňa 03.12.2019.  Jedná sa o deň nezištnej 
pomoci druhým. Je to deň, kedy sa po celom svete oslavujú dobré skutky. Jedinečným spôsobom spája 
rôzne skupiny ľudí ako sú neziskové organizácie, občianske združenia, ale aj jednotlivcov. Do zbierky 
sa zapoja zamestnanci Mestského úradu v Nitre a jednotlivé mestské organizácie. Na základe 
zverejnenej výzvy budú môcť zbierať poskytnuté trvanlivé potraviny, hygienické potreby, deky, 
návlečky, plachty a teplé ponožky.  
Odbor sociálnych služieb navrhuje vedeniu mesta Nitry, aby sa aj mesto zapojilo do projektu 
prostredníctvom zamestnancov Mestského úradu v Nitre a príslušných organizácií, ktorých 
zriaďovateľom je mesto Nitra. Odbor sociálnych služieb zabezpečí propagáciu projektu formou 
oznamu, ktorý bude zaslaný všetkým dotknutým organizáciám.   
 
Kampaň  „Bicykel do každej rodiny“  -  kampaň  sa uskutoční v spolupráci s OC MAX v termíne od 
januára do marca 2020, pod záštitou primátora mesta Nitry. Cieľom bude vybrať rodiny, ktorým sa 
darujú opravené bicykle.   
 
 
 
Predsedníčka Komisie MZ  PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. poďakovala prítomným členom za 
účasť  na Komisii MZ. 
 
 
 
 
 
 
                  PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. 
                                     podpredsedníčka Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie 
                    a podporu verejného zdravia  
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