
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  09.04.2019 na Správe zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, Nitra  
 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: 5  
Neospravedlnení: 0 
Prizvaní:                      3 
       
 Program:   
 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí  
3. Návrh na riešenie začlenenia seniorov z Dolných Krškán 
4. Službyt Nitra s.r.o.  - pridelenie voľného bytu - Rýnska 4, Nitra z kvóty 10% určený pre 

vymedzený okruh žiadateľov 
5. Návrh procesu kreovania Rady seniorov v meste Nitra 
6. Kritériá súladu  predloženej žiadosti poskytovateľov sociálnych služieb o poskytnutie 

finančného príspevku zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MPSVaR SR s komunitným 
plánom sociálnych služieb mesta – NÁVRH 

7. Projekt zabezpečenia predplatného odberu vody pre sociálne znevýhodnené rodiny v lokalite 
Orechov dvor 

8. Žiadosť o vyjadrenie k PD Polyfunkčný objekt Štúrova ul. 
9. Domy s opatrovateľskou službou  
10. Bytový Dom Senior 
11. Nájomné byty na Dvorčanskej ulici 63, Nitra 
12. Nájomné byty v Bytovom dome Olympia, Tr. Andreja Hlinku 57, Nitra 
13. Nájomné byty nižšieho štandardu v lokalite Orechov dvor, Nitra 
14. Rôzne 

 

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

 
K bodu 1: Otvorenie, schválenie programu rokovania 
 
Predsedníčka Komisie MZ PhDr. Anna Šmehilová, PhD. otvorila Komisiu MZ a oboznámila 
prítomných s programom zasadnutia.  
 

Komisia uznesením č.52/2019 prerokovala a schválila  program zasadnutia Komisie MZ. 
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 

 
K bodu 2 : Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí  
 
Predsedníčka Komisie MZ PhDr. Anna Šmehilová, PhD. informovala prítomných o plnení  úloh 
z predchádzajúcich zasadnutí: 

- požiadavka dofinancovania sociálnych služieb ( Hospic - dom pokoja a zmieru u Bernadetky 
na rok 2019)  - v rozpočtových opatreniach mesta Nitry neboli vyhradené finančné prostriedky 
pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Dofinancovanie sociálnych služieb pre 
neverejných poskytovateľov ako aj pre Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky boli 
prerokované na zasadnutí MR v Nitre a následne po zapracovaní odborom ekonomiky 
a rozpočtu budú prerokované na zasadnutí MZ v Nitre dňa 25.04.2019.   



- požiadavka dopracovania podmienky odobratia sociálnej služby s časovým obmedzením 
v ubytovacom poriadku útulku – odbor sociálnych služieb predložil Komisii MZ pravidlá 
odobratia sociálnej služby v útulku pre bezdomovcov s časovým obmedzením,  ktoré bude 
zapracované do ubytovacích poriadkov. 
 

 

K bodu 3: Návrh na riešenie začlenenia seniorov z Dolných Krškán 
 
 
Riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb Ing. Zuzana Jančovičová, PhD.  predložila prítomným 
členom Komisie MZ materiál – Návrh na riešenie začlenenia seniorov z Dolných Krškán.   
Aktuálne v Dolných Krškanoch pôsobí komunita cca 120 seniorov, ktorých pôsobenie prebieha na 
základe zmluvy o výpožičke uzatvorenou medzi spoločnosťou Službyt Nitra s.r.o. a Správou zariadení 
sociálnych služieb, pričom tento súčasný stav je v rozpore so zákonom o sociálnych službách 
vzhľadom k tomu, že uvedené denné centrum  nebolo doposiaľ  registrované v registri poskytovateľov 
sociálnych služieb.  
Na základe uvedeného bolo na zváženie začať proces registrácie sociálnej služby v dennom centre 
v Dolných Krškanoch, kde je nevyhnutným dokladom právoplatné kolaudačné rozhodnutie, čo môže 
trvať až niekoľko rokov.  Z uvedených dôvodov padol na komisii od predsedníčky návrh zvážiť 
alternatívu integrovania seniorov z Dolných Krškán v rámci Jednoty dôchodcov Slovenska a na 
základe formalizovania spomínaných seniorov iniciovať zmluvu o spolupráci s cieľom využívať 
priestory kultúrneho domu v Dolných Krškanoch. 
Z uvedených dôvodov je nutné, uviesť súčasný stav do súladu s platnými právnymi normami.  
  
Komisia uznesením č. 53/2019 prerokovala Návrh na riešenie začlenenia seniorov z Dolných 
Krškán  a odporúča riaditeľke Správy zariadení sociálnych služieb Ing. Zuzane Jančovičovej, PhD. 
iniciovať stretnutie s poslancom MZ v Nitre Ing. Miroslavom Gutom a zástupcom seniorov z Dolných 
Krškán p. Divincom za účelom dohodnutia ďalších procesných krokov. 
T: do 14.05.2019 
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0.        
 
 
 
 
K bodu 4 : Službyt Nitra s.r.o.  - pridelenie voľného bytu - Rýnska 4, Nitra z kvóty 10% určený 
pre vymedzený okruh žiadateľov 
 
Vedúca OSS predložila členom komisie materiál doručený spoločnosťou Službyt Nitra, s.r.o. 
o pridelenie voľného 2 - izbového bytu č.4/1.poschodie, Rýnska 4, Nitra z kvóty 10% určený pre 
vymedzený okruh žiadateľov súlade s § 5 VZN č.1/2011 o podmienkach prideľovania a bývania 
v bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta obstaraných z verejných prostriedkov. 
 
Komisia MZ uznesením č. 54/2019 prerokovala zoznam žiadateľov o pridelenie predloženého voľného 
2 - izbového bytu č.4/1.poschodie, Rýnska 4, Nitra z kvóty 10% určený pre vymedzený okruh 
žiadateľov a odporúča primátorovi Mesta Nitry schváliť pridelenie 2- izbového bytu č.4/1 poschodie, 
Rýnska 4, Nitra nasledovne: 
- por. č. 3, Ing. Zuzana Formelová 
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
 
 
K bodu 5:  Návrh procesu kreovania Rady seniorov v meste Nitra 
 



Vedúca odboru sociálnych služieb (ďalej len „vedúca OSS“)  predložila prítomným Návrh procesu 
kreovania Rady seniorov v meste Nitra.  
Jedným z programových cieľov na roky 2018 – 2022 je aj zriadenie Rady seniorov ako poradného 
orgánu primátora, preto má mesto Nitra záujem napĺňať jeden z uvedených cieľov. Na vytvorenie rady 
seniorov je potrebné určenie jeho postavenia, úloh a náplne činnosti.  
 
Na základe uvedeného bude potrebné : 

-        vypracovať právny rámec zriadenia Rady seniorov so zadefinovaním predsedu, 
podpredsedu a členov Rady seniorov na základe jednotlivých zložiek seniorských organizácií 
pôsobiacich v meste Nitra 
-        Úloha pre odbor sociálnych služieb: vypracovať zoznam seniorských organizácií 
pôsobiacich v meste Nitra rozdelených podľa jednotlivých výborov mestských častí do 
najbližšieho zasadnutia Komisie MZ, 
Termín: predložiť na zasadnutie komisie t.j. 14.05.2019. 

  
  
Komisia uznesením č. 55/2019  prerokovala Návrh procesu kreovania Rady seniorov v meste Nitra 
a ukladá odboru sociálnych služieb vypracovať právny rámec Rady seniorov v meste Nitra. 
T: do 14.05.2019 
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0.  
 
 
K bodu 6 :  Kritériá súladu  predloženej žiadosti poskytovateľov sociálnych služieb 
o poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MPSVaR SR 
s komunitným plánom sociálnych služieb mesta – NÁVRH 
 
Vedúca OSS predložila členom Komisie MZ Kritériá súladu predloženej žiadosti poskytovateľov 
sociálnych služieb o poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
MPSVaR SR s komunitným  plánom sociálnych služieb mesta. 
V zmysle Zákona č.448/2008  o sociálnych službách obec vydáva poskytovateľovi sociálnej služby na 
jeho žiadosť bezplatne písomné vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie finančného 
príspevku s komunitným plánom sociálnych služieb, ktoré si uplatní pri podávaní žiadosti 
o poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu. Uvedené písomné vyjadrenie musí predložiť 
každý poskytovateľ sociálnych služieb od obce, ktorá je poskytovateľom sociálnych služieb. Súlad 
s komunitným plánom sa posudzuje na základe vopred určených a zverejnených kritérií, ktoré sú 
uvedené v predloženom materiáli.  
 
Kritéria posudzovania budú  upravené smernicou mesta Nitry, v ktorej bude stanovený postup pri 
vydávaní písomného vyjadrenia.  
Úloha pre odbor sociálnych služieb – vypracovať návrh smernice v ktorej budú stanovené kritériá 
posudzovania  a postup pri vydávaní písomného vyjadrenia do najbližšieho zasadnutia Komisie MZ, 
t.j. 14.05.2019. 
 
 
Komisia uznesením č. 56/2019  prerokovala Kritériá súladu predloženej žiadosti poskytovateľov 
sociálnych služieb o poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MPSVaR 
SR s komunitným plánom sociálnych služieb mesta a súhlasí so zámerom prípravy smernice mesta 
Nitry v ktorej odporúča stanoviť lehotu na vydanie písomného vyjadrenia.  
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0.  
 
 
 
K bodu 7: Projekt zabezpečenia predplatného odberu vody pre sociálne znevýhodnené rodiny 
v lokalite Orechov dvor 
 



Členka Komisie MZ p. Mária Cok Steinemannová predložila prítomným  materiál – Návrh na montáž 
predplatných vodomerov v lokalite Orechov dvor.  
Jedná sa o novinku v oblasti manažmentu spotreby vody založenej na princípe hotovostnej platby 
vopred. Každý obyvateľ odoberajúci vodu má priradenú čípovú kartu, na ktorej má predplatené 
kredity. Zakúpených bude 61 kusov vodomerov. Vodomery budú inštalované priamo do bytových 
jednotiek.  
Dôvodom pre zavedenie tohto opatrenia je hlavne nepriaznivá platobná disciplína nájomcov bytov 
a s tým spojené nedoplatky na nájomnom a službách poskytovaných s užívaním bytov. Cieľom 
uvedených zmien je zníženie týchto nedoplatkov a zvýšenie celkovej zodpovednosti nájomcov bytov 
pri zabezpečovaní svojho bývania.  
 
Komisia uznesením č. 57/2019  prerokovala Návrh na montáž predplatných vodomerov v lokalite 
Orechov dvor a odporúča primátorovi mesta Nitry dať súhlas na spustenie realizácie projektu, 
ktorého financovanie bude zabezpečené z vybratého nájomného za užívanie bytov.  
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 1.  
 
 
Komisia uznesením č. 58/2019  prerokovala Návrh na montáž predplatných vodomerov v lokalite 
Orechov dvor a odporúča odboru komunikácie a propagácie zabezpečiť propagáciu tohto projektu -  
Montáž predplatných vodomerov v lokalite Orechov dvor. 
Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 1.  
 
 
 
 
K bodu 8 :  Žiadosť o vyjadrenie k PD Polyfunkčný objekt Štúrova ul. 
 
Vedúca OSS informovala prítomných o doručenej žiadosti z útvaru hlavného architekta – žiadosť o 
vyjadrenie k PD Polyfunkčný objekt Štúrova ul., ktorú podal p. Roman Cerulík, Štefánikova trieda 59, 
949 07, Nitra.  
S uvedenou štúdiou sa oboznámila Komisia pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a 
investičnú činnosť a odporučila prerokovať návrh s Komisiou MZ za účelom vyjadrenia k umiestneniu 
horeuvedenej stavby v tejto lokalite.  
 
Komisia uznesením č. 59/2019  prerokovala žiadosť o vyjadrenie k PD Polyfunkčný objekt Štúrova ul. 
a vracia žiadosť späť útvaru hlavného architekta z dôvodu, že uvedená žiadosť nie je predmetom 
zamerania Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie  a podporu verejného zdravia. 
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
K bodu 9: Domy s opatrovateľskou službou  
 
Vedúca OSS informovala prítomných, že na odbor sociálnych služieb boli doručené 3 nové žiadosti 
o pridelenie bytu v dome s opatrovateľskou službou: p. Darina Rýznerová (por.č.10),  p. Margita 
Kubíčková (por.č. 9), p. Alena Miklášová (por.č.1)  a 1 žiadosť o prehodnotenie situácie p. Marty 
Žemberovej (por.č.7) 
 
 Komisia uznesením č. 60/2019 odporúča odboru sociálnych služieb zaradiť p. Darinu Rýznerovú, p. 
Margitu Kubíčkovú a p. Alenu Miklášovú 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 – 8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
 



Dňa 01.04.2019 bola doručená na Mesto Nitra – Mestský úrad v Nitre žiadosť p. Marty Žemberovej 
o prehodnotenie svojej žiadosti  v evidencii žiadateľov o pridelenie bytu v dome s opatrovateľskou 
službou  z dôvodu zmeny životnej situácie na základe ktorej menovaná zostane bez domova.  
Z uvedeného dôvodu bolo nutné prehodnotiť poradie žiadateľky menovanej v evidencii žiadateľov  na 
pridelenie bytu v DOS z dôvodu jej nepriaznivej sociálnej situácie.  
Na základe zmeny súčtu bodov získaných v zmysle posudzovacích kritérií sa zmení poradie 
žiadateľky v zozname žiadateľov zo 7. miesta na 1. miesto.  
 
 
Komisia uznesením č. 61/2019 prerokovala žiadosť p. Marty Žemberovej a odporúča v zmysle 
Smernice č. 5/2011 o postupe prideľovania bytov v DOS v znení Dodatkov č. 1-3 odboru sociálnych 
služieb zmeniť poradie žiadateľky p. Marty Žemberovej v evidencii žiadateľov  na základe súčtu bodov 
získaných v zmysle posudzovacích kritérií zo 7. miesta na 1.miesto.   
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
K bodu 10: Bytový Dom Senior 
 
Vedúca OSS informovala členov Komisie MZ, že na odbor sociálnych služieb boli doručené 2 nové 
žiadosti  o pridelenie bytu v Bytovom dome Senior, Krčméryho 2C, Nitra : p. Dana Pecková 
(garsónka – por.č.4)  a p. Ján Balog (garsónka – por.č.5 a 1- izbový byt – por.č. 11). 
 
Komisia uznesením č. 62/2019 prerokovala žiadosť o pridelenie bytu v Bytovom dome Senior                
a odporúča  odboru sociálnych služieb zaradiť p. Danu Peckovú a p. Jána Baloga  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 – 8 , proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
Vedúca OSS informovala členov Komisie MZ o voľnom byte č.32/2.poschodie, 1- izbový byt (byt po       
p. Valachovej).  

 
Komisia uznesením č. 63/2019 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, schváliť pridelenie:  1 – izbový byt, č.32/2.posch.– p. Terézia Miklášová  (por. č. 1, 
byt po p. Valachovej). 
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
 
 
K bodu 11:  Nájomné byty na Dvorčanskej ulici 63, Nitra 
 
Vedúca OSS informovala členov Komisie MZ, že na OSS boli doručené 4 nové žiadosti o pridelenie 
nájomného bytu  na Dvorčanskej 63 v Nitre:  
-p. Ingrid  Lakatošová a p. Sandra Stojková (dcéra),  ktoré 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.,   
-p. Michal Brest, ktorý spĺňa 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.,  
-p. Lukáš Bulla, ktorý spĺňa 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.,  



- manželia Petra a Peter Lajdoví, ktorí nespĺňajú 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.6 (nedoložili 
potvrdenie od zamestnávateľa za predchádzajúci kalendárny rok). 
 
Komisia uznesením č. 64/2019 prerokovala žiadosti a odporúča odboru sociálnych služieb zaradiť  
žiadateľov - p. Ingrid Lakatošová a p. Sandra Stojková, p. Michal Brest, p. Lukáš Bulla 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 – 8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
Komisia uznesením č. 65/2019 prerokovala žiadosti a odporúča  odboru sociálnych služieb nezaradiť 
manželov – p. Petra a p. Peter Lajdoví 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 podľa § 18 ods.6 (nedoložili potvrdenie od zamestnávateľa za predchádzajúci 
kalendárny rok). 
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
 
K bodu 12: Nájomné byty v Bytovom dome Olympia, Tr. Andreja Hlinku 57, Nitra 
 
Vedúca OSS informovala členov Komisie MZ, že na OSS bola doručené 4 nové žiadosti o pridelenie 
nájomného bytu v Bytovom dome Olympia: p. Lukáš Bulla, p. Martin Strnisko,  p. Anita Vallová. 
Menovaní spĺňajú podmienky v zmysle VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve 
Mesta Nitry v znení Dodatkov č. 1-11 podľa § 19 ods.5. Manželia p. Petra a p. Peter Lajdoví  
nespĺňajú podmienky v zmysle VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta 
Nitry v znení Dodatkov č. 1-11 podľa § 19 ods.6. a ods.2 ( žiadateľ nemá TP v meste Nitra 
a žiadateľka nedoložila potvrdenie o príjme od zamestnávateľa za predchádzajúci kalendárny rok). 
 
 
Komisia uznesením č.66/2019 prerokovala žiadosti a odporúča odboru sociálnych služieb zaradiť - p. 
Lukáš Bulla, p. Martin Strnisko,  p. Anita Vallová  do zoznamu žiadateľov o pridelenie bytu v Bytovom 
dome Olympia v zmysle č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení 
Dodatkov č. 1-11. 
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
Komisia uznesením č. 67/2019 prerokovala žiadosti a odporúča odboru sociálnych služieb nezaradiť 
– manželia p. Petra a p. Peter Lajdoví  do zoznamu žiadateľov o pridelenie bytu v Bytovom dome 
Olympia z dôvodu nesplnenia podmienky v zmysle VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo 
vlastníctve Mesta Nitry v znení Dodatkov č. 1-11 podľa § 19 ods.6 a ods.2 ( žiadateľ nemá TP v meste 
Nitra a žiadateľka nedoložila potvrdenie o príjme od zamestnávateľa za predchádzajúci kalendárny 
rok). 
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
Vedúca OSS informovala  prítomných o 1 voľnom byte: 1 – izbový byt, byt č. 47. na  6. posch. 
 
Komisia uznesením č. 68 /2019  prerokovala  voľný byt č. 47/6.posch. 1 – izbový byt v BD Olympia na 
Triede A. Hlinku č. 57 v Nitre v zmysle č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta 
Nitry v znení Dodatkov č. 1-11 odporučila primátorovi mesta Nitry schváliť pridelenie bytu č. 
47/6.posch. 1- izbový byt  p. Natálii Vágaiovej  ( pod por.č.21) 
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0  
 



 
K bodu 13: 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). 
 
-p. Peter Stojka a p. Sara Biháryová, Orechov dvor 8/3,  Nitra, menovaní spĺňajú 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). 
 
Komisia uznesením  č. 69/2019 prerokovala žiadosť a odporúča  odboru sociálnych služieb zaradiť 
žiadosť - p. Peter Stojka a Sara Biháryová, do zoznamu žiadateľov o pridelenie bytu na Orechovom 
dvore VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení Dodatkov č. 1-
11. 
 
 
K bodu 14: Rôzne  
 
Člen Komisie MZ Mgr. Pavol Ščasný oboznámil prítomných o novom projekte „Kontajner“.  
V rámci tohto projektu sa uskutoční osadenie prvej bezpečnostnej nádoby FIXPOINT určenej na 
použité injekčné striekačky. V prvom rade je cieľom projektu chrániť zdravie komunity – obyvateľov 
mesta Nitra a tým vyčistiť čo najväčšiu časť mesta od injekčného odpadu. Cieľom je vyhľadávanie 
a bezpečná likvidácia týchto predmetov v meste Nitra. V prípade nájdenia voľne pohodených ihiel 
občania môžu kontaktovať priamo Združenie STORM v Nitre. Je to určené užívateľom drog, ale aj 
zodpovedným obyvateľom mesta.  
 
 Komisia uznesením č. 70/2019  prerokovala návrh projektu „Kontajner“ a odporúča odboru 
komunálnych činností a životného prostredia v spolupráci so združením STORM umiestniť kontajner 
bezodplatne na vopred vytypovanú lokalitu.  
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 1.        
 
 
Predsedníčka Komisie MZ PhDr. Anna Šmehilová, PhD. informovala prítomných, že dňa 08.04.2019 
bolo zahájené v Dolných Krškanoch na Dvorčanskej ulici otvorenie nového špecializovaného 
zariadenia sociálnych služieb Lienka pre osoby s autizmom, ktoré ukončili vzdelávací poroces. 
Priestor v uvedenej lokalite poskytlo Mesto Nitra a zariadenie bolo vybudované rodičmi klubu 
autistických detí. Kapacita zariadenia je 12 miest a poskytovanie sociálnych služieb bude zahájené  
dňa 01.05.2019. 
 
Predsedníčka Komisie MZ PhDr. Anna Šmehilová, PhD. informovala členov Komisie MZ  o 
materiáli, ktorý bol predmetom rokovania Mestskej rady v Nitre – Návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Nitry č.7/2019 o hazardných hrách.  
Od  01.03.2019 je v platnosti  nový zákon  o hazardných hrách, ktorý okrem iného umožňuje čiastočné 
obmedzenie prevádzkovania niektorých druhov hazardných hier na území obce. Mesto Nitra využíva 
túto zákonnú možnosť a navrhuje  obmedzenie prevádzkovania niektorých druhov hazardných hier.  
Okrem dní stanovených zákonom o hazardných hrách mesto Nitra zakazuje prevádzkovať hazardné 
hry počas ďalších 12 dní kalendárneho roka, ktorých dni sú stanovené v 2 alternatívach:  

- alternatíva 1.  počas štátnych sviatkov 
- alternatíva 2. od 12.12. do 23.12. 

Predsedníčka Komisie MZ PhDr. Anna Šmehilová, PhD. sa obrátila s návrhom na členov Komisie 
MZ, aby sa vyjadrili k uvedených alternatívam. Členovia Komisie MZ vyjadrili kladné stanovisko k  
alternatíve 1. z uvedených dôvodov: 



-        obdobie 12 dní nepretržite je príliš dlhý čas, predpokladá sa, že osoby budú hľadať iné 
alternatívy možnosti hazardných hier, alebo budú vyhhľadávať kamenné herne v okolí Nitry 
-        zatvorením  prevádzky na dobu 12 dní nepretržite  sú ohrození aj samotní zamestnanci, 
ktorí v tom čase budú pravdepodobne bez nároku na mzdu alebo na neplatené voľno   
-        obdobie prerušenia prevádzky len počas sviatkov môže  mať motivačný a podporný 
charakter vzhľadom k tomu, že sa predpokladá prítomnosť všetkých členov  v domácnosti.   

 
 
Predsedníčka Komisie MZ  PhDr. Anna Šmehilová, PhD. vyzvala člena Komisie MZ p. Mgr. 
Ščasného o vypracovanie písomného stanoviska za STORM ako odporúčanie pre alternatívu 1. - zákaz 
vykonávať prevádzkovanie hazardných  hier v období sviatkov do najbližšieho zasadnutia MZ v Nitre, 
t.j. 24.04.2019. 
 
Komisia uznesením č. 71/2019  prerokovala návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry 
č.7/2019 o hazardných hrách a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť alternatívu 1., t.j. 
zákaz vykonávať prevádzkovanie hazardných hier v období sviatkov.  
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
Predsedníčka Komisie MZ PhDr. Anna Šmehilová, PhD. informovala prítomných o plánovanom 
stretnutí, ktoré sa uskutoční dňa 11.04.2019 za prítomnosti vedúcej OSS a riaditeľky Správy zariadení 
sociálnych služieb Ing. Zuzany Jančovičovej, PhD. za účelom rozborov organizácie Správy zariadení 
sociálnych služieb k poskytovaným sociálnym službám. 
 
 
Komisia uznesením č. 72/2019 odporúča primátorovi mesta Nitry, aby úspory v rámci Správy 
zariadení sociálnych služieb boli účelovo viazané pre potreby organizácie  s cieľom zvyšovania kvality 
sociálnych služieb poskytovaných Správou zariadení sociálnych služieb. 
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
Predsedníčka Komisie MZ PhDr. Anna Šmehilová, PhD. vyzvala jednotlivých garantov pracovných 
skupín o doloženie zoznamu nominovaných členov do jednotlivých pracovných skupín  a určenie 
termínu prvého stretnutia pracovnej skupiny.  
T: do 14.05.2019. 
 
 
Členka Komisie MZ Mgr. Viera Čanigová vyzvala prítomných podporiť projekt „Mením svoje 
mesto“,  ktoré je realizované Centrom pre rodinu v Nitre.  
 
   
Predsedníčka Komisie MZ  PhDr. Anna Šmehilová, PhD. poďakovala prítomným členom za účasť na 
Komisii MZ.  
 
 
 
                              PhDr. Anna Šmehilová, PhD., v.r.  
         predsedníčka komisie MZ pre sociálne veci, bývanie 
        a podporu verejného zdravia  
 
 
 
Zapisovateľky: 
Mgr. Marcela Brezinová 
Mgr. Andrea Dirnbachová 


