
 

 

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  13.05.2019 v budove MsÚ Nitra, miestnosť: 119 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnení: 0 

Prizvaní:                      0 

       

 Program:   

 

 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

3. Stratégia prístupnosti mesta Nitry pre všetkých  

4. Štatút Rady seniorov 

5. Smernica mesta Nitry o postupe pri vydávaní vyjadrenia pri súlade poskytovaných    

      sociálnych služieb s KP sociálnych služieb   

6. Žiadosť o vyjadrenie k požiadavke Centra pedagogicko – psychologického poradenstva 

a prevencie, ul. Jozefa Vuruma 2, Nitra – odbor majetku 

7. Žiadosť o rozšírenie účelu využitia dotácie – BUDÚCNOSŤ, n.o. 

8. Domy s opatrovateľskou službou 

9. Bytový dom Senior 

10. Nájomné byty na Dvorčanskej ulici 63, Nitra 

11. Nájomné byty v Bytovom dome Olympia, Tr. Andreja Hlinku 57, Nitra 

12. Nájomné byty nižšieho štandardu v lokalite Orechov dvor, Nitra 

13. 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. Vedúca odboru sociálnych služieb PhDr. Naďa Šimová (ďalej 

len „vedúca OSS“) požiadala o dodatočné doplnenie bodu č.7 do programu zasadnutia – Žiadosť 

o rozšírenie účelu využitia dotácie – BUDÚCNOSŤ, n.o. 

 

Komisia uznesením č.73/2019 prerokovala a schválila  program zasadnutia s doplneným bodom č. 7-  

Žiadosť o rozšírenie účelu využitia dotácie – BUDÚCNOSŤ, n.o. 

Hlasovanie: za – 9, 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: 

- Návrh na riešenie začlenenia seniorov z Dolných Krškán - na základe iniciatívy p. Divinca, zástupcu 

seniorov z Dolných Krškán sa stretnutie k doriešeniu fungovania seniorov v Dolných Krškanoch 

uskutočnilo dňa 25.04.2019, počas rokovania Mestského zastupiteľstva v Nitre, a to za účasti 

predsedníčky Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia, PhDr. Anny 



 

 

Šmehilovej, PhD., poslanca MZ v Nitre Ing. Miroslava Guta, p. Divinca a riaditeľky Správy 

zariadení sociálnych služieb.  

Záverom rokovania bolo, že p. Divinec zabezpečí formalizáciu skupiny seniorov z Dolných Krškán 

v organizácii Jednota dôchodcov a následne informuje predsedníčku Komisie MZ  a riaditeľku 

SZSS.  

 

 

Komisia uznesením č.74/2019 prerokovala Návrh na riešenie začlenenia seniorov z Dolných Krškán 

a odporúča  Správe zariadení sociálnych služieb ukončiť zmluvu o výpožičke priestorov v KD Dolné 

Krškany.  

T: do 31.12.2019. 

Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

 

K bodu 3: Stratégia prístupnosti mesta Nitry pre všetkých  

 

Vedúca OSS predložila prítomným členom Komisie MZ 2 dokumenty : 

a) metodická príručka - Stratégia prístupnosti mesta  pre všetkých,  

b) Stratégia prístupnosti mesta Nitry pre všetkých.  

Postupy a metódy použité pri vypracovaní Stratégie prístupnosti mesta Nitry pre všetkých – metodická 

príručka boli spracované ako samostatná príručka, ktorá môže slúžiť ako aj pre iné mestá, ktoré majú 

v úmysle rozpracovať vlastnú stratégiu prístupného mesta pre všetkých, je teda prenositeľný aj na 

podmienky iných miest a obcí.  

Dokument je realizovaný mestom Nitra  a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Jeho úlohou 

je metodicky podporiť a doplniť Návrh stratégie, ktorý bude  predložený MZ v Nitre v júni 2019.  

Predkladaná stratégia sa snaží o systémový prístup, v ktorom sa definujú prístupy v rôznych oblastiach 

týkajúcich sa verejného priestoru, dopravy, informácií a komunikácie, služieb pre občanov.  

V dokumente je stanovených 6 priorít smerujúce k napĺňaniu spoločných cieľov. V rámci stanovených 

priorít bude potrebné zriadiť pozíciu kvalifikovaného pracovníka mestského úradu, ktorý bude 

v priamej línii prednostu a  bude koordinovať celú príslušnú agendu, z čoho vyplýva aj úzke 

prepojenie na odbory mestského úradu, ďalej systematicky upraviť objekt mestského úradu, 

sprístupniť informácie prostredníctvom  informačných brožúr a webu, zabezpečiť vzdelávanie 

zamestnancov úradu, zabezpečiť špecifikáciu trás v meste pre systematické budovanie, 

sprístupňovanie informácií pre ľudí so zdravotným postihnutím, školenia pracovníkov zamerané        

na komunikáciu s osobami so špecifickými potrebami a spoluprácu s odborníkmi a zástupcami 

jednotlivých organizácií.  

Je dôležité, aby sa mesto spolupodieľalo na odstraňovaní bariér a systematicky pracovalo                    

na rezervách, ktoré v oblasti  prístupnosti mesto ešte má a zároveň spolupracovalo nielen vo vnútri 

organizácie mestského úradu, ale aj s verejnými inštitúciami, mimovládnymi organizáciami 

a zabezpečilo passport  jednotlivých miest v Nitre.     

Aktuálne je dokument  na verejnom  pripomienkovaní  na webovej stránke mesta Nitry do 30.05.2019.  

 

Komisia uznesením č. 75/2019 prerokovala a vzala na vedomie Stratégiu prístupnosti mesta Nitry     

pre všetkých.   

Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

K bodu 4 : Štatút Rady seniorov 

 

Vedúca OSS predložila prítomným materiál – Štatút rady seniorov mesta Nitry. Rada je stálym, 

odborným, poradným, koordinačným  a iniciatívnym orgánom primátora mesta Nitry. V štatúte je 

definované postavenie rady, pôsobnosť rady, zloženie rady seniorov, definovaná funkcia predsedu 

rady a členov rady, zriaďovanie pracovných skupín a zasadnutia rady.   

Na základe odporúčania predsedníčky Komisie MZ PhDr. Anny Šmehilovej, PhD. je potrebné 

v štatúte dopracovať nasledovné požiadavky:  



 

 

- upraviť v článku  4  počet členov Rady seniorov  so zvolením 1 zástupcu za každú mestskú 

časť, 

- definovať kritériá voľby členov  do Rady seniorov,  

- definovať spôsob nominácie do Rady seniorov a určenie termínu registrácie, 

- registrovať sa môžu aj iné formalizované  organizácie  seniorov a nominovať svojich 

zástupcov. 

 

Úloha pre odbor sociálnych služieb : zapracovať uvedené požiadavky a doložiť aj so zoznamom 

seniorských organizácií do najbližšieho zasadnutia Komisie MZ,  t.j. 11.06.2019.   

  

 

K bodu 5 : Smernica mesta Nitry o postupe pri vydávaní vyjadrenia pri súlade poskytovaných   

sociálnych služieb s KP sociálnych služieb   

 

Vedúca OSS predložila prítomným členom Komisie MZ Smernicu mesta Nitry o postupe pri vydávaní 

vyjadrenia pri súlade poskytovaných   sociálnych služieb s KP sociálnych služieb.   

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. Oprávneným  žiadateľom je poskytovateľ sociálnej služby 

v nocľahárni, v zariadení   pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári.   

 

 

Komisia uznesením č. 76/2019  prerokovala Smernicu č. 2/2019 o postupe pri vydávaní vyjadrenia 

podľa § 83 ods. 8 zákona č.448/2008 Z.z. a odporúča primátorovi mesta Nitry uzniesť sa na vydaní  

Smernice č. 2/2019 o postupe pri vydávaní vyjadrenia podľa § 83 ods. 8 zákona č.448/2008 Z.z.o 

sociálnych službách. 

Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0.  

 

 

 

K bodu 6:  Žiadosť o vyjadrenie k požiadavke Centra pedagogicko – psychologického 

poradenstva a prevencie, ul. Jozefa Vuruma 2, Nitra – odbor majetku 

 

Vedúca OSS informovala prítomných o doručenej žiadosti z odboru majetku o vyjadrenie 

k požiadavke Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, ul. Jozefa Vuruma 2, 

Nitra. Predmetnú nehnuteľnosť má Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie 

uzatvorenú  ako zmluvu o nájme na dobu určitú, 10 rokov, počínajúc dňom  04.12.2009 do 

03.12.2019.  

Odbor majetku obdržal žiadosť nájomcu o predĺženie platnosti zmluvy o nájme na dobu určitú, 10 

rokov, t.j. do 03.12.2029 a na základe uvedeného  požiadal  Komisiu MZ o vyjadrenie k predmetnej 

požiadavke. 

   

 

Komisia uznesením č. 77/2019  prerokovala žiadosť odboru majetku o vyjadrenie k požiadavke 

Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, ul. Jozefa Vuruma 2, Nitra a  vracia 

žiadosť späť odboru majetku z dôvodu, že činnosť Centra pedagogicko – psychologického poradenstva 

a prevencie, nie je predmetom zamerania Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie  a podporu verejného 

zdravia. 

Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0.  

 

 

 



 

 

K bodu 7 :  Žiadosť o rozšírenie účelu využitia dotácie – BUDÚCNOSŤ, n.o. 

 

Vedúca OSS informovala prítomných o doručenej žiadosti neziskovej organizácie BUDÚCNOSŤ, n.o. 

o rozšírenie účelu využitia dotácie.  

Mesto Nitra poskytlo uvedenej organizácii dotáciu na rehabilitačno – rekondičný pobyt pre rodiny 

ohrozené závislosťou  len pre obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta Nitry. Nezisková 

organizácia sa obrátila zo žiadosťou o možnosť zmeny – rozšírenie účelu využitia dotácie tak,          

aby neboli klienti obmedzovaní miestom svojho bydliska, t.j., aby bol určený rehabilitačno -

rekondičný pobyt aj pre klientov,  ktorí nemajú  trvalý pobyt v Nitre.  

 

Niektorí klienti organizácie nemajú trvalý pobyt v Nitre a z uvedeného dôvodu sa nemôžu zúčastniť 

terénnych pobytov,  ktoré sú pokračovaním ich práce v skupinách.   

 

Komisia uznesením č. 78/2019  prerokovala žiadosť neziskovej organizácie BUDÚCNOSŤ, n.o. 

o rozšírenie účelu využitia dotácie a neodporúča primátorovi mesta Nitry súhlasiť s  rozšírením 

využitia dotácie na rehabilitačno – rekondičný pobyt pre klientov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Nitre.  

Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

 

 

K bodu 8: Domy s opatrovateľskou službou  

 

Vedúca OSS informovala prítomných, že na odbor sociálnych služieb boli doručené 2 nové žiadosti 

o pridelenie bytu v dome s opatrovateľskou službou: p. Emil Ploščinský (por.č.3), p. Mária 

Bartolenová  (por.č.7). 

 

Žiadateľ p. Emil Ploščinský nespĺňa podmienku trvalého pobytu na území mesta Nitry minimálne 2 

roky pred podaním žiadosti v zmysle Smernice mesta Nitry č.5/2011 o postupe prideľovania bytov 

v domoch s opatrovateľskou službou v znení Dodatkov č.1 – 3 podľa § 3 ods. 1 písm. a).   

 

Komisia uznesením č.79/2019 prerokovala žiadosť p. Emila Ploščinského o pridelenie bytu v dome 

s opatrovateľskou službou  a odporučila  odboru sociálnych služieb zaradiť p. Emila Ploščinského 

v zmysle Smernice č. 5/2011 o postupe prideľovania bytov v domoch s opatrovateľskou službou  

v znení Dodatkov č. 1-3 do poradia, podľa počtu dosiahnutých bodov za uvedených podmienok:  

- menovaný bude mať uzatvorenú zmluvu o nájme bytu do januára roku 2020 vzhľadom k tomu,      

že podmienku trvalého pobytu v Nitre dosiahne v novembri  roku 2019 

-  jeho žiadosť bude opätovne prerokovaná na Komisii MZ v Nitre v decembri  roku 2019, kde sa 

rozhodne o predĺžení nájomnej zmluvy za splnených podmienok. 

Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

 Komisia uznesením č. 80/2019 odporúča odboru sociálnych služieb zaradiť p. Máriu Bartolenovú 

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 – 9, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

 

K bodu 9: Bytový Dom Senior 

 

Vedúca OSS informovala členov Komisie MZ, že na odbor sociálnych služieb neboli doručené žiadne 

nové žiadosti o pridelenie bytu v Bytovom dome Senior.  

 

Komisia uznesením č. 81/2019 vzala na vedomie, že žiadosť p. Milan Endrödyho bude vyradená         

zo zoznamu žiadateľov v zmysle Smernice č. 6/2011 o postupe prideľovania bytov v Bytovom dome 

Senior v znení Dodatkov č. 1 - 3 v zmysle § 4 ods.9 písm. f). 

Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0. 



 

 

 

 

K bodu č.10:  Nájomné byty na Dvorčanskej ulici 63, Nitra 

 

 

Vedúca OSS informovala členov Komisie MZ, že na OSS bolo doručených 7 nových žiadostí 

o pridelenie nájomného bytu na Dvorčanskej 63 v Nitre:  

p. Maroš Krajinčák (syn) a p. Zuzana Krajinčáková (matka), Ing. František Vaško, p. Peter 

Mikula, p.Anna Krésová, p.Martin Molnár a p.Monika Molnárová, p.Zuzana Chňapeková,       

p. Mariana Lendelová. 

Pán Maroš Krajinčák (syn) a p.Zuzana Krajinčáková (matka), Ing. František Vaško, p.Peter 

Mikula, p.Anna Krésová, p.Martin Molnár a p.Monika Molnárová, p. Zuzana Chňapeková,      

p. Mariana Lendelová, 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. 82/2019 prerokovala žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Dvorčanskej 63 

v Nitre a odporúča odboru sociálnych služieb zaradiť  žiadateľov - p.  Maroš Krajinčák (syn) 

a p.Zuzana Krajinčáková (matka), Ing. František Vaško,  p. Peter Mikula, p. Anna Krésová, p. Martin 

Molnár a p. Monika Molnárová, p. Zuzana Chňapeková, p. Mariana Lendelová, 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 – 9, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

Vedúca OSS informovala členov Komisie MZ, že na OSS bolo doručených 5 nových žiadostí 

o predĺženie nájomných zmlúv k nájomným bytom na Dvorčanskej 63 v Nitre: p.Terézia 

Bednáriková, p. Ivan Hromy, p. Lenka Studená, p. Jarmila Sýkorová, p. František Libay. 

 

Komisia MZ uznesením č.83/2019 prerokovala žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv v nájomných 

bytoch 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.Terézia 

Bednáriková, p. Ivan Hromy, p. Lenka Studená, na dobu 6 mesiacov: p. František Libay a p. Jarmila 

Sýkorová na dobu 3 mesiacov v zmysle VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve 

Mesta Nitry v znení Dodatkov č. 1-11. 

Hlasovanie: za – 9 , proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

Vedúca OSS informovala  prítomných o 1 voľnom  byte: garsónka, byt č. A 15/3. posch. 

  

Komisia uznesením č. 84/2019  prerokovala  voľný byt č. A 15/3.posch. garsónka, na Dvorčanskej 63, 

Nitra  a odporúča primátorovi mesta Nitry schváliť pridelenie bytu č. A 15/3.posch. garsónka,  

p. Blanke Navrátilovej a p. Jozefovi Navrátilovi (pod por. č. 78) v zmysle VZN č. 8/2004 o zásadách 

nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení Dodatkov č. 1-11. 

Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu č. 11: Nájomné byty v Bytovom dome Olympia, Tr. Andreja Hlinku 57, Nitra 

 

Vedúca OSS informovala členov Komisie MZ, že na OSS boli doručené 2 žiadosti o predĺženie 

nájomných zmlúv k nájomného bytu v Bytovom dome Olympia: p. Ing. Jaroslava Cuperová,  

p. Zdenka Dobrotková. 

 

Komisia MZ uznesením č.   85/2019 prerokovala žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv k nájomného 

bytu v Bytovom dome Olympia  a odporúča primátorovi mesta Nitry schváliť predĺženie nájomných 

zmlúv k nájomného bytu v Bytovom dome Olympia na dobu 3 roky: p. Ing. Jaroslava Cuperová,  

p. Zdenka Dobrotková VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry 

v znení Dodatkov č. 1-11. 

Hlasovanie: za – 9 , proti – 0, zdržal sa – 0. 



 

 

 

 

 

K bodu č. 12: Nájomné byty nižšieho štandardu v lokalite Orechov dvor, Nitra 

 

Vedúca OSS predložila členom Komisie MZ 2 nové žiadosti 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 Jozef Stojka a Sabina Pilárová, Orechov dvor 8,  Nitra, p. Kristián Sojka a p. 

Zuzana Kotlárová, 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.86/2019 prerokovala žiadosti o pridelenie bytu nižšieho štandardu v lokalite 

Orechov dvor a odporúča odboru sociálnych služieb zaradiť  žiadateľov: p. Jozef Stojka a p. Sabina 

Pilárová, Orechov dvor 8,  Nitra, p. Kristián Sojka a p. Zuzana Kotlárová, 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. 

Hlasovanie: za –  9, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

Vedúca OSS informovala, že v lokalite Orechov dvor je voľný 1 – izbový byt č. 4/5 murovaný.  

 

Komisia uznesením č. 87/2019 prerokovala voľný byt  na Orechovom dvore a odporúča primátorovi 

mesta Nitry schváliť pridelenie: 1-izbový byt,  č. 4/5 murovaný p. Milanovi Rafaelovi (pod por. č. 3) 

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. 

Hlasovanie: za –  5 , proti – 0, zdržal sa – 4 

 

 

K bodu 13: Rôzne  

 

Predsedníčka Komisie MZ  PhDr. Anna Šmehilová, PhD. informovala prítomných členov o podnete 

rodiny Herákových o havarijnom stave strechy domu na Misionárskej ulici č.3 v Nitre, kde je potrebné 

odstránenie závad,  najmä oprava strechy budovy.  

 

 

Komisia uznesením  č. 88/2019 prerokovala podnet rodiny Herákových o havarijnom stave strechy 

domu na Misionárskej ulici č.3 v Nitre a odporúča spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. zabezpečiť 

odstránenie  havarijného stavu  strechy domu na Misionárskej ulici č.3 v Nitre. 

Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

 

Úloha  OSS : vyzvať spoločnosť Službyt Nitra, s.r.o. o opätovné predloženie informatívnej správy 

o stave  nájomných bytov na Misionárskej ulici č.3 v Nitre do najbližšieho zasadnutia Komisie MZ t.j. 

do 11.06.2019. 

 

 

Člen Komisie MZ p. Ing. Mgr. Barát informoval prítomných o školení „Housing first“, ktoré sa 

uskutoční dňa 20.05.2019 na Diecéznej charite v Nitre od 8,30 do 17,00 hod.  

Zároveň predložil návrh na umiestnenie kontajnera na injekčné striekačky. Navrhuje, aby boli 

umiestnené v nasledovných vytypovaných lokalitách : železničná stanica,  na Chrenovej v okolí 

obchodného domu Lipa a OC  Centro Nitra,  na ulici Ľudovíta Okánika a v mestskej časti Klokočina 

pri poliklinike.  

 



 

 

Vedúca OSS informovala prítomných o nasledovných skutočnostiach: 

- aktuálne prebieha podpísanie zmluvy k stavbe KC v lokalite Orechov dvor  so začatím realizácie  

dňa 27.05.2019, 

- momentálne prebieha výberové konanie prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje 

v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na základe výzvy na Miestne 

občianske poriadkové služby (MOPS), ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho sociálneho 

fondu. Realizácia projektu  bude prebiehať od  01.07.2019 v trvaní 2 rokov,  

- mesto Nitra vyhlásilo výberové konanie  na funkciu ambasádora, ktorý by pracoval v lokalitách 

s  marginalizovanými komunitami. Bude nadrezortný a riešenia problémov bude hľadať prierezovo 

prostredníctvom odborov mestského úradu.  Jedná sa najmä o riešenie problémov v oblasti sociálnej, 

školstva, nelegálnych skládok a hromadenia odpadov na niektorých dvoroch vo vytypovaných 

lokalitách,  

- dňa 09.05.2019 sa uskutočnila kontrola nájomných bytov v Dome s opatrovateľskou službou na ulici 

Janka Kráľa 2, na Dvorčanskej 63 a v Bytovom dome Olympia. Kontroly sa zúčastnila vedúca OSS, 

referentky odboru sociálnych služieb – Mgr. Petra Béderová, Mgr. Andrea Dirnbachová, Mgr. 

Martina Záhorcová, zo spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o p. Mária Cok Steinemannová  a 2 hliadky 

mestskej polície. Kontrola bola zameraná najmä na neoprávnené zdržiavanie sa cudzích osôb 

v bytoch, prípadne rušenie nočného pokoja v nájomných bytoch,   

- dňa 18.06.2019 sa bude konať celoslovenská  konferencia na tému Stratégia prístupnosti mesta Nitry 

pre všetkých  na Župnom námestí v Nitre za prítomnosti pozvaných  niektorých  primátorov miest.   

 

Predsedníčka Komisie MZ  PhDr. Anna Šmehilová, PhD. poďakovala prítomným členom za účasť      

na Komisii MZ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              PhDr. Anna Šmehilová, PhD. 

         predsedníčka komisie MZ pre sociálne veci, bývanie 

        a podporu verejného zdravia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľky: 

Mgr. Marcela Brezinová 

Mgr. Andrea Dirnbachová 


