
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 17.09.2019 v Zariadení pre seniorov, Janského 7, Nitra 
 
 
 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: 6  
Neospravedlnení: 0 
Prizvaní:                      1 
       
 
Program:   
 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 
3. Správa o stave obsadenosti jednotlivých denných stacionárov za roky 2017, 2018, 1.polrok 

2019 vrátane personálnych normatívov obsadenosti (vrátane návrhu optimalizácie) 
4. Informácia o pláne a realizácii vzdelávania v rámci jednotlivých úsekov Správy zariadení 

sociálnych služieb v roku 2018 a 2019 
5. Návrh zmeny sídla Správy zariadení sociálnych služieb  z Baničovej na Janského ulicu  
6. Informácia o obsadenosti pracovnej pozície “Ekonóm“ v rámci novej organizačnej štruktúry 

Správy zariadení sociálnych služieb 
7. Informácie o realizovanom stretnutí vedenia s riaditeľkou a vedúcimi úsekov Správy zariadení 

sociálnych služieb  
8. Informácia o práci a témach pracovných skupín zriadených komisiou 
9. Informácie k čerpaniu finančných prostriedkov IROP 
10. Úprava návrhu rozpočtu odboru sociálnych služieb pre rok 2020 
11. Úprava návrhu rozpočtu Správy zariadení sociálnych služieb pre rok 2020 
12. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Správy zariadení sociálnych služieb na rok 2019 
13. Stratégia riešenia problematiky ľudí bez domova na území mesta Nitry na roky 2019 – 2023 
14. Službyt Nitra, s.r.o. – Návrh na nakladanie s voľnými garsónkami v Bytovom dome na 

Hlbokej č.9 v Nitre 
15. Domy s opatrovateľskou službou 
16. Bytový dom Senior 
17. Nájomné byty na Dvorčanskej ulici 63, Nitra 
18. Nájomné byty v Bytovom dome Olympia, Tr. Andreja Hlinku 57, Nitra 
19. Nájomné byty nižšieho štandardu v lokalite Orechov dvor, Nitra 
20. 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.137/2019 prerokovala a schválila  program zasadnutia.  
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 



K bodu 2. : Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí  
 
Predsedníčka Komisie MZ PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. informovala prítomných o kontrole 
plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí: 
 
1. Stav objektov na Misionárskej ulici č. 1-15.  
Úloha OSS: požiadať  Útvar hlavného architekta o zabezpečenie spracovania návrhu o ďalšom 
nakladaní   s objektom na Misionárskej ulici v Nitre. 
T: do 15.10.2019. 
 
2. Zriadiť počítač v Klientskom centre služieb  pre účel podávania žiadostí o poskytnutie dotácií. 
Komisia MZ prerokovala pôvodné znenie uznesenie o odporučila zmenu uznesenia vzhľadom k tomu, 
že komplexná administratívna činnosť  sa bude vykonávať  u povereného zamestnanca  odboru 
sociálnych služieb. 
 
Komisia uznesením č. 138/2019 prerokovala návrh na zmenu uznesenia č. 110/2019 a odporúča 
odboru sociálnych služieb zabezpečiť poverenie zamestnanca odboru sociálnych služieb za účelom 
zabezpečovania komplexnej administratívnej činnosti ohľadom podávania žiadostí o poskytnutie 
dotácií. 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0.   
 
Na základe skutočnosti, že spustenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií  bude 
v prvej polovici septembra predsedníčka Komisie MZ  PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. 
odporučila odboru sociálnych služieb informovať jednotlivé organizácie o danej skutočnosti. 
 
Úloha odboru sociálnych služieb:  poverený zamestnanec odboru sociálnych služieb zašle informačný 
email jednotlivým organizáciám, v ktorom ich upozorní na zverejnenú výzvu, termín prijímania 
žiadostí, ako aj nový spôsob predkladania žiadostí. 
 
 
K bodu 3.: Správa o stave obsadenosti jednotlivých denných stacionárov za roky 2017, 2018, 
1.polrok 2019 vrátane personálnych normatívov obsadenosti (vrátane návrhu optimalizácie) 
 
Riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb  Ing. Zuzana Jančovičová, PhD. predložila prítomným 
Správu o stave obsadenosti jednotlivých denných stacionárov (ďalej len „DS“)  za roky 2017, 2018, 
1.polrok 2019. 
  
Novela zákona od 01.01.2018 sprísnila kritériá pre vykazovanie obsadenosti DS, preto v roku 2018 
došlo k nižšej obsadenosti, ktorá sa však za prvý polrok 2019 navýšila. Najväčší problém je 
zabezpečenie obsadenosti v DS pre autistov, ktorý navštevuje menší počet klientov a vyžadujú väčšiu 
starostlivosť, ale personálny normatív musí byť dodržaný. 
Riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb informovala členov Komisie MZ o skutočnosti, v DS 
so sídlom v Zariadení pre seniorov na Janského 7  je poskytovaná sociálna služba 1 prijímateľovi 
z celkovej kapacity 5. 
 
Komisia MZ prerokovala dané skutočnosti a odporúča Správe zariadení sociálnych služieb    
nasledovné: 

- zrušenie registrácie DS so sídlom na Janského 7 v Nitre  
- zníženie kapacity DS pre autistov o 2 miesta  

 
Komisia uznesením č. 139/2019 prerokovala Správu o obsadenosti denných stacionárov za roky 2017, 
2018, 1.polrok 2019 a ukladá  Správe zariadení sociálnych služieb pripraviť návrh na zrušenie 
registrácie Denného stacionára pre seniorov, Janského 7  v Nitre. 
T: do 31.12.2019 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0.   



 
 
Komisia uznesením č. 140/2019 prerokovala Správu o obsadenosti denných stacionárov za roky 2017, 
2018, 1.polrok 2019 a ukladá Správe zariadení sociálnych služieb pripraviť návrh na zníženie 
kapacity  DS pre autistov o 2 miesta. 
T: do 31.12.2019 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0.   
 
 
K bodu 4.: Informácia o pláne a realizácii vzdelávania v rámci jednotlivých úsekov Správy 
zariadení sociálnych služieb  v roku 2018 a 2019 
 
 
Riaditeľka SZSS Ing. Zuzana Jančovičová, PhD. predložila prítomným Informáciu o pláne a realizácii 
vzdelávania v rámci jednotlivých úsekov SZSS v roku 2018 a 2019 s uvedením konkrétnych termínov 
a obsahom vzdelávania, ktoré sú súčasťou predloženého materiálu. 
 
Správa zariadení sociálnych služieb má od 01.04.2019 šesť úsekov, v ktorých sa pravidelne realizujú 
školenia, vzdelávacie a odborné semináre, konferencie, realizujú sa školenia BOZP a HACCP, 
školenia vodičov, odborné školenia sociálnych pracovníčok  a opatrovateliek. 
 
Prehľad počtu školení a odborných seminárov príspevkovej organizácie 
Správa zariadení sociálnych služieb v roku 2018 a 2019 
 

 
2018 

Počet vzdelávaní Počet zúčastnených 
zamestnancov 

Z toho iniciatíva riaditeľa 
(Jančovičová od 01.09.2018) 

Program kuchyňa 2 
(zamestnanci Zobor, Olympia, 

Baničova) 

- 

Sociálna oblasť 2 
(Valábiková, Vorosová) 

- 

Sociálna oblasť 2 
(Manová, Tothová) 

- 

Kuchársky kurz 1 
(Pillerová) 

iniciatíva riaditeľa 

Seminár 1 
(Lužáková) 

- 

Sociálna oblasť 2 
(Manová, Tothová) 

- 

Registratúra 1 
(Čičová) 

- 

Zákonník práce 2 
(Ďurgutová, Habánová) 

- 

Dane 2 
(Šaturová, Morvaiová) 

- 

Zákon o DPH 2 
(Šaturová, Morvaiová) 

iniciatíva riaditeľa 

Odborný seminár Zobor 1x 
mesačne 

Cca 40 zamestnancov - 

Školenia na Mestskom úrade v 
Nitre   

2 iniciatíva riaditeľa 

„Základy podmienok kvality 2 iniciatíva riaditeľa 



poskytovanej sociálnej služby“, 
ktorý lektoroval sociálny 
poradca a člen Rady pre 
poradenstvo v sociálnej práci 
PhDr. Miroslav Cangár, PhD. – 
iniciatíva riaditeľky SZSS 
v spolupráci s Odborom SS 
Mesta Nitry 
 

(Valábiková, Klučková) 

Supervízia 1x Sociálni pracovníci 
a opatrovatelia ZSS Zobor 

iniciatíva riaditeľa 

 
 

Január – august 2019 
Počet vzdelávaní Počet zúčastnených 

zamestnancov 
Z toho iniciatíva riaditeľa 

Odborný seminár Zobor 1x 
mesačne 

Cca 40 zamestnancov  

Odborný seminár v ZSS 
Zobor od spol. Hartmann 

Cca 40 zamestnancov  

Supervízia 1x Sociálni pracovníci 
a opatrovatelia ZSS Zobor 

iniciatíva riaditeľa 

Individuálne plánovanie 
s programom sociálnej 
rehabilitácie 

2 
(Tóthová, Košíková) 

 

Základné ľudské práva 
a slobody, smernica o ochrane 
základných ľudských práv a 
slobôd 

50 
(opatrovateľky domácej 
opatrovateľskej služby, 
opatrovateľky denného 

stacionára) 

iniciatíva riaditeľa 

Práca s programom ISS Cora 
Geo 

1 
Ing. Anna Pavlíková 

 

Odborná konferencia k 
autizmu  

3 
(Košíková, Meňhartová, 

Lužáková) 

 

Tréning pamäte prijímateľov 
sociálnej služby 

2 
(Tanciková, Tóthová ) 

 

Kvalita v sociálnych službách, 
opatrovateľský proces, 
dokumentácia 
v opatrovateľskom procese 

50 
(opatrovateľky domácej 
opatrovateľskej služby, 
opatrovateľky denného 

stacionára) 

iniciatíva riaditeľa 

 

                                                    September – december 2019 

Počet vzdelávaní Počet zúčastnených zamestnancov Z toho iniciatíva riaditeľa 
V spolupráci s Mgr. 
Vierou Čanigovou, 
koordinátorkou projektu 
za Nitriansky kraj navrhla 
riaditeľka SZSS školenia 
v oblasti „Riešenie 
konfliktov na pracovisku, 
mobing, alebo iné formy 

5 iniciatíva riaditeľa 



negatívnych javov medzi 
zamestnancami, ako 
bojovať s vyhorením a ako 
vyhoreniu predísť“ 

 
školenie IS Cygnus – 
iniciatíva vedúcej Úseku 
SS Zobor 

5 
(sociálne pracovníčky Zobor) 

iniciatíva riaditeľa 

Zvládnutie špeciálnych 
chmatov pri nutnosti 
použitia prostriedkov 
telesného obmedzenia 

2 
(Meňhartová, Manová) 

 

Efektívna komunikácia 
s prijímateľom sociálnej 
služby 

50 
(opatrovateľky domácej opatrovateľskej 
služby, opatrovateľky denného stacionára) 

iniciatíva riaditeľa 

Snoezelen 3, praktické 
inšpirácie, cena 89, € 
/osoba 

2 
(Manová, Tothová) 

 

Školenia k sociálnym 
službám, zákonu 

50 
(opatrovateľky domácej opatrovateľskej 
služby, opatrovateľky denného stacionára) 

iniciatíva riaditeľa 

Kompetencie obcí 
v sociálnej oblasti 

2 
(Turányiová, Tanciková) 

 

Odborný seminár Zobor 
1x mesačne 

Cca 40 zamestnancov ZSS Zobor - 

Supervízia 1x Sociálni pracovníci a opatrovatelia ZSS 
Zobor 

iniciatíva riaditeľa 

 
Neustále v organizácii  prebieha aktualizácia potrieb a ponúk vzdelávania. 
 
Komisia uznesením č. 141/2019 prerokovala Informáciu o pláne a realizácii vzdelávania v rámci 
jednotlivých úsekov Správy zariadení sociálnych služieb v roku 2018, 2019 a berie na vedomie 
Informáciu o pláne a realizácii vzdelávania v rámci jednotlivých úsekov Správy zariadení sociálnych 
služieb v roku 2018 a 2019. 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0.   
 
Úloha Správy zariadení sociálnych služieb : zapracovať do plánu vzdelávania na rok 2019 pre Úsek 
sociálnych služieb Zobor a Baničova odborné školenia zamerané na Zákon č.448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách  a príslušné všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry o sociálnych službách. 
 
Úloha Správy zariadení sociálnych služieb: každoročne k mesiacu marec predkladať na Komisiu MZ 
plán vzdelávania  na daný rok. 
 
K bodu 5. : Návrh zmeny sídla  Správy zariadení sociálnych služieb z Baničovej na Janského 
ulicu  
 
Riaditeľka SZSS Ing. Zuzana Jančovičová, PhD. predložila členom Komisie MZ Návrh zmeny sídla 
Správy zariadení sociálnych služieb z Baničovej na Janského ulicu.  
 
Potreba zmeny sídla vyplynula z odborných diskusii a požiadaviek zvyšovať flexibilitu v riadení 
jednotlivých úsekov sídliacich na Jánskeho ul. z dôvodu poskytovania 24-hodinových pobytových  
sociánych služieb. 
 



Pre zabezpečenie zmeny sídla organizácie je potrebné uznesenie MZ v Nitre, ktorým bude schválená 
zmena sídla organizácie v Zriaďovateľskej listine Správy zariadení sociálnych služieb 
a v Organizačnom poriadku organizácie. Následne vzniká organizácii povinnosť voči všetkým 
právnickým osobám.    
 
 
Komisia uznesením č. 142/2019 prerokovala Návrh zmeny sídla z Baničovej 12 na Janského 7 
a ukladá Správe zariadení sociálnych služieb pripraviť návrh zmeny sídla organizácie z Baničovej 12 
na Janského 7 v Nitre. 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0.   
 
 
 
K bodu 6.:  Informácia o obsadenosti pracovnej pozície “Ekonóm“ v rámci novej organizačnej 
štruktúry Správy zariadení sociálnych služieb 
 
Riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb Ing. Zuzana Jančovičová, PhD. predložila informáciu 
o obsadenosti pracovnej pozície “Ekonóm“ v rámci novej organizačnej štruktúry Správy zariadení 
sociálnych služieb. Termín výberového konania bol stanovený až po skutočnosti podania výpovede 
zamestnanca z vlastnej vôle, ktorý bol pre danú pracovnú pozíciu v rámci organizačnej štruktúry 
určený. 
Doručených bolo 7 žiadostí, po absolvovaní pohovorov s jednotlivými uchádzačmi budú 3 uchádzači  
pozvaní na osobné pohovory do termínu 20.09.2019. 
 
Komisia uznesením č. 143/2019 prerokovala informáciu o obsadenosti pracovnej pozície “Ekonóm“ 
v rámci novej organizačnej štruktúry Správy zariadení sociálnych služieb a berie na vedomie 
informáciu o obsadenosti pracovnej pozície “Ekonóm“ v rámci novej organizačnej štruktúry Správy 
zariadení sociálnych služieb. 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0.   
 
 
K bodu 7.: Informácie o realizovanom stretnutí vedenia s riaditeľkou Správy zariadení 
sociálnych služieb a vedúcimi úsekov SZSS 
 
 
Predsedníčka Komisie MZ  PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. informovala prítomných členov 
Komisie MZ o stretnutí, ktoré sa konalo začiatkom septembra za prítomnosti:  PhDr. Anna Laurinec 
Šmehilová, PhD., RNDr. Marta Rácová, Mgr. Miloslav Špoták, PhDr. Naďa Šimová a Ing. Zuzana 
Jančovičová, PhD. Stretnutie bolo iniciované na podnet poslankýň PhDr. Anny Laurinec Šmehilovej, 
PhD. a RNDr. Marty Rácovej z dôvodu pomenovania problémov Správy zariadení sociálnych služieb, 
ktoré boli avizované zo strany zamestnancov organizácie na celkové jej fungovanie a s cieľom 
zhodnotenia funkčnosti organizačnej štruktúry organizácie. Najväčšie problémy v organizácii sa týkali 
najmä jej riadenia a mzdových otázok.    
 
Na základe stretnutia vyvstali nasledovné možnosti riešenia: 

1. Zachovať súčasnú organizačnú štruktúru. 
2. Odčlenenie Zariadenia pre seniorov, Janského 7 na samostatnú organizáciu s delimitáciou 

ambulantných a terénnych sociálnych služieb pod odbor sociálnych služieb. 
3. Vytvoriť 2 samostatné organizácie, Baničova a Olympia a samostatne ZpS Zobor. 
4. Zrušenie Správy zariadení sociálnych služieb a delimitácia všetkých sociálnych služieb       

pod Mesto Nitra. 
5. Zmena súčasnej organizačnej štruktúry s tým, že budú vytvorené 2 úrovne riadenia, 1 vedúci 

za Zobor s podriadenými vedúcimi nižších úrovní a 1 vedúci pre Baničovu a Olympiu 
s vedúcimi nižších úrovní. 

 



Závery, na ktorých sa spoločne dohodli: 
1. Návrh na zmenu sídla organizácie SZSS na Zobor, aby sa zabezpečilo priame riadenie 

procesov pobytových sociálnych služieb adhoc. 
2. Obsadenie pozície ekonóma (Výberové konanie bolo zahájené, má v blízkej dobe dôsť k 

otváraniu obálok a reálnemu výberu. Ekonóm musí mať v pracovnej náplni aj koordináciu 
ekonomických náležitostí v rámci všetkých úsekov, vrátane Úseku sociálnych služieb Zobor - 
dopad výsledkov z kontroly za minulý rok.) 

3. Zrušenie denného stacionára Zobor (Návrh bude predostretý na najbližšom zasadnutí sociálnej 
komisie.) 

4. Náborové príspevky (Boli už sociálnou komisiou do rozpočtu SZSS navrhnuté a je potrebné to 
ustriehnuť do finálneho návrhu rozpočtu. Súčasne pripraviť prehľad neobsadenosti pracovných 
pozícií na jednotlivých úsekoch.) 

5. Plán vzdelávania (Intenzívne sa tomu treba venovať v priamej komunikácii s vedúcimi úsekov a 
bude to aj predmetom uznesenia najbližšej sociálnej komisie.) 

6. Zavesiť organizačnú štruktúru na web (Termín najneskôr do 30.9.2019) 
7. Optimalizácia a navýšenie miezd september 2019 a následne po zmenách legislatívy január  

2020 (Odkomunikovať s vedúcimi úsekov v priebehu septembra, spoločne navrhnú optimalizáciu 
s ohľadom na zákona 553 všetkých zamestnancov a súčasne s ohľadom na výšku platov v ZSS 
zriadených v Nitre a to v aktívnej komunikácii s vedúcimi úsekov realizovať navýšenie miezd v 
zmysle novej legislatívy od januára 2020.) 

8. Optimalizácia kapacity a personálu na denných stacionárov na Baničovej (Pripraviť materiál 
- správu o stave obsadenosti jednotlivých DS (všetkých) za roky 2017, 2018, 1. polrok 2019 
vrátane personálnych normatívov a obsadenosti na najbližšie zasadnutie sociálnej komisie.) 

9. Sociálny podnik na Olympii (Rozpracovanie zámeru v zmysle blížiacej sa výzvy.) 
10. Stretnutie po určitom čase a zhodnotenie organizačnej štruktúry (Zorganizovať nové 

stretnutie k organizačnej štruktúre po ďalších piatich mesiacoch 10/2019 - 02/2020, po čom budú 
zrealizované vyššie uvedené opatrenia a finálne zhodnotenie funkčnosti novej organizačnej 
štruktúry.) 

 
Ďalej predsedníčka Komisie MZ  PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. informovala prítomných 
členov Komisie MZ o stretnutí vedúcich úsekov, ktoré sa konalo dňa 11.9.2019 za prítomnosti: PhDr. 
Anny Laurinec Šmehilovej, PhD., Mgr. Miloslava Špotáka, PhDr. Nadi Šimovej a Ing. Zuzany 
Jančovičovej, PhD., za účelom jednania o nasledovných skutočnostiach: 

a) mzdové podmienky zamestnancov a ich osobného ohodnotenia, 
b) organizačná štruktúra Správy zariadení sociálnych služieb - od 01.04.2019 sa SZSS delí na     

6 úsekov, následné prehodnotenie na jar 2020, 
c) využívanie možností ohľadom výpomoci zamestnancov medzi jednotlivými úsekmi Správy 

zariadení sociálnych služieb a Úsekom sociálnych služieb Zobor,  
d) podnety k diétnemu stravovaniu, 
e) zavedenie supervízie,  
f) hodnotenie komunikácie riaditeľky organizácie s vedúcimi úsekov, 
g) flexibilita riadenia a rozhodovanie zo strany práce s riaditeľkou, hodnotenie komunikácie 

riaditeľky s vedúcimi úsekov,  
h) riadiace kompetencie a dostatočnosť rozhodovacej moci v rámci jednotlivých úsekov, 
i) proces prípravy organizačnej štruktúry a diskusia s vedúcimi úsekov, 
j) hodnotenie a evaluácia organizačnej štruktúry vedúcimi úsekov, 
k) možnosti vzdelávania  a umožňovanie vzdelávania zamestnancom úsekov, 
l) celková spokojnosť zamestnancov s pracovným podmienkami, 
m) realizácia porád na úsekoch vedúcich so zamestnancami a vedúcimi úsekov s riaditeľkou. 

 
Predsedníčka Komisie MZ  PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD.  informovala prítomných členov 
Komisie MZ o kontrole vykonanej v organizácii Správa zariadení sociálnych služieb. Kontrola sa 
týkala Úseku sociálnych služieb Zobor, Úseku sociálnych služieb Baničova a Olympia.  
 



Kontrola bola vykonaná útvarom hlavného kontrolóra mesta Nitry za účelom súladu poskytovaných 
sociálnych služieb so všeobecne záväzným nariadením mesta Nitry o sociálnych službách  
a príslušným zákonom o sociálnych službách  za rok 2018 v termíne od 04.06.2019 – 13.07.2019. 
V Správe o výsledku kontroly boli uvedené  zistenia z kontroly, odporúčania  a opatrenia na nápravu 
zistených nedostatkov s odporúčaním náprav zistených nedostatkov.  
 
Úloha: zaslať všetkým členom komisie správu z kontroly emailom na vedomie. 
 
Predsedníčka Komisie MZ  PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. ústne informovala prítomných 
členov Komisie MZ o plánovanom predložení materiálu z podnetu p. poslankyne RNDr. Marty 
Rácovej s cieľom osamostatniť ZpS a ZOS Zobor (pobytové sociálne služby) od Správy zariadení 
sociálnych služieb a vytvorenia samostatnej organizácie vrátane presunu všetkých ambulatných a 
terénnych sociálnych služieb poskytovaných SZSS priamo pod Mesto Nitra. K návrhu diskutovali 
jednotlivý členovia komisie, ktorí reagovali na prednesené argumenty k návrhu navrhovateľky zo 
strany vedúcej OSS PhDr. Nadi Šimovej a riaditeľky SZSS Ing. Zuzany Jančovičovej, PhD. MUDr. 
Adriana Filipová a Mgr. Janka Buršáková nedisponovali o návrhu žiadnymi informáciami, 
deklarovali, že do procesu prípravy návrhu neboli svojou kolegyňou p. poslankyňou Martou Rácovou 
zapojené. Ing. Mgr. Juraj Barát sa vyjadril, že nevidí v súčasnosti logický dôvod k osamostatneniu 
ZpS a ZOS Zobor (pobytové sociálne služby) od Správy zariadení sociálnych služieb najmä vzhľadom 
na fakt, že v súčasnosti je oveľa jednoduchšie zabezpečiť fungovanie a chod jednotlivých sociálnych 
služieb formou “výpožičky” odborných zamestnancov najmä na pozíciách opatrovateľ. Súčasne 
členením organizácie by sa chod mohol dlhodobejšie ohroziť. 
 
Komisia uznesením č. 144/2019 prerokovala návrh prípadného osamostatnenia ZpS a ZOS Zobor 
(pobytové sociálne služby) od Správy zariadení sociálnych služieb  a odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre zachovať súčasný stav fungovania prostredníctvom jednej organizácie vrátane 
zefektívnenia riadenia organizácie v zmysle záverov zo stretnutia vedúcich úsekov (zo dňa 11.9.2019) 
a rokovania Komisiou MZ (v zmysle prijatých uznesení). 
T: marec 2020 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
K bodu 8.: Informácia o práci a témach pracovných skupín zriadených komisiou 
 
Predsedníčka Komisie MZ  PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. vyzvala odborných garantov 
informovať o  práci a témach pracovných skupín zriadených Komisiou MZ.  
 
Člen Komisie MZ p. Ing. Mgr. Barát predložil Stratégiu riešenia problematiky ľudí bez domova        
na území mesta Nitry na roky 2019 – 2023.  
 
Mgr. Pavol Ščasný informoval Komisiu MZ, že svoju činnosť aktívne nezahájil a že tak urobí v 
najbližšej dobe. 
 
MUDr. Adriana Filipová informoval Komisiu MZ, že svoju činnosť aktívne nezahájila a že tak urobí v 
najbližšej dobe. 
 
Viera Čanigová zaslala písomný návrh zostavenie členov odbornej skupiny a informovala 
predsedníčku Komisie MZ písomne o termíne prvého stretnutia, ktoré sa uskutoční dňa 30.9.2019. 
 
Mgr. Ivana Šusterová nebola na zasadnutí Komisie MZ prítomná a písomnú informáciu o činnosti 
pracovnej skupiny neposkytla. 
 
Na záver diskusie predsedníčka Komisie MZ PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. vyzvala 
jednotlivých garantov pracovných skupín, aby zasadli a začali vykazovať odbornú činnosť, aby vo 
februári roku 2020 mohli zreferovať činnosť svojich pracovných skupín. Všetci prítomní garanti 
prejavili záujem na odborných témach aktívne popracovať. 



 
Za účelom sociálnej práce s marginalizovanými komunitami vyzdvihla predsedníčka Komisie MZ  
PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. potrebu zriadenia pracovnej skupiny pod záštitou Mgr. Ivany 
Šusterovej za účelom tvorby Stratégie inkluzívneho vzdelávania na MŠ a ZŠ s marginalizovanými 
rómskymi komunitami v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra. Súčasťou Stratégie bude Akčný plán 
s konkrétnymi opatreniami, termínmi, zodpovednou osobou za plnenie, ktoré sa každoročne bude 
predkladať na schválenie a následne vyhodnocovať jeho plnenie na Komisii a v Mestskom 
zastupiteľstve v Nitre. Súčasťou pracovnej skupiny budú zástupcovia Komisie MZ pre sociálne veci, 
bývanie a podporu verejného zdravia a Komisie MZ pre školstvo, mládež a vzdelávanie, riaditeľka 
MŠ a ZŠ s marginalizovanými rómskymi komunitami v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra, 
zástupcovia komunitných centier zriadených mestom Nitra, zástupcovia rehoľných sestier pôsobiacich 
na Orechovom dvore, zástupcovia terénnych sociálnych pracovníkov mesta Nitra, vedúca OSS a 
vedúca Odboru školstva, mládeže a športu a ďalší podľa potreby.  
 
Komisia uznesením č. 145/2019  odporúča odboru sociálnych služieb zriadenie pracovnej skupiny    
pre prácu s MRK  pod vedením  Mgr. Ivany Šusterovej a vyžiadať nominovaných členov do pracovnej 
skupiny z radov Komisie MZ pre školstvo, mládež a vzdelávanie. 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
Úloha odboru sociálnych služieb:  zvolať stretnutie k vypracovaniu opatrení z MRK v prvej polovici 
októbra 2019. 
 
K bodu 9. : Informácie k čerpaniu finančných prostriedkov IROP 
 
Vedúca odboru sociálnych služieb predložila prítomným členom Komisie MZ stanovisko odboru 
sociálnych služieb  k možnosti čerpania finančných prostriedkov v rámci IROP (výzvy                        
na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych 
služieb a SPOD a SK v zariadeniach na komunitnej úrovni). 
 
V rámci výzvy vie Mesto Nitra realizovať komunitné sociálne služby a zariadenie pre deti do troch 
rokov veku dieťaťa. Disponibilná výška alokácie je cca 3,3 mil. €. V prípade ak sa daná alokácia 
nevyčerpá bude použitá na iné špecifické ciele.  
 
Vedúca predložila návrh na projektové zámery týkajúce sa sociálnej oblasti: 

1. Zariadenie starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa („jasle“) s možnosťami:  
a) Zrušiť aktuálne fungujúce „jasle“ na Bazovského 1 a nájsť vhodný objekt na prevádzku 

„jaslí“, 
b) Presun MŠ Bazovského pod ZŠ Škultétyho  a celá budova na Bazovského by bola         

pre „jasle“. 
2. Zariadenie opatrovateľskej služby – nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, bezdomovci 

- v prípade výzvy na pobytové sociálne služby, 
- postaviť novú budovu na pozemku vedľa Útulku pre ľudí bez domova, Štúrova 55, Nitra. 

3. Externý výťah ZpS Zobor 
- Táto výzva je nastavená pri pobytových sociálnych službách len za podmienky plnenia 
kapacity 6+6, čiže maximálne 12 lôžok v jednej budove.  

 
Súčasťou predloženého materiálu je aj prehľad sociálnych služieb a odborných činností 
poskytovaných na komunitnej úrovni  (komunitné sociálne služby) a zariadenia sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately.  
 
 
Komisia uznesením č. 146/2019 prerokovala sociálne oblasti k možnosti čerpania finančných 
prostriedkov v rámci IROP a odporúča OSS zaradiť na projektové zámery nasledovné sociálne 
oblasti:  



1. Zariadenie starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa („jasle“) s možnosťou presunu 
MŠ Bazovského pod ZŠ Škultétyho a celá budova na Bazovského by bola pre „jasle“. 

2. Zariadenie opatrovateľskej služby pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva a ľudí bez domova 
s vyhradením budovy na pozemku  vedľa Útulku pre ľudí bez domova, Štúrova 55, Nitra 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0    
 
 
K bodu 10.: Úprava návrhu rozpočtu odboru sociálnych služieb pre rok 2020 
 
Vedúca odboru sociálnych služieb PhDr. Naďa Šimová predložila prítomným členom Komisie MZ 
úpravu Návrhu rozpočtu odboru sociálnych služieb na rok 2020.  
Informovala prítomných o jednotlivých rozpočtových položkách a zdôvodnila ich úpravu do návrhu 
rozpočtu.  
 
Komisia MZ prerokovala úpravu Návrhu rozpočtu odboru sociálnych služieb na rok 2020 a odporučila 
schváliť zmenu rozpočtu odboru sociálnych služieb  v zmysle predloženého návrhu.  
 
Predsedníčka Komisie MZ PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. upozornila na platné uznesenie 
Komise MZ s cieľom financovania Hospicu každoročne v rámci nevyhnutných výdavkov do rozpočtu 
a zdôraznila potrebu riešiť to v rozpočte OSS každoročne. 
 
Komisia uznesením č. 147/2019 prerokovala úpravu Návrhu rozpočtu odboru sociálnych služieb       
na rok 2020 a berie na vedomie úpravu Návrhu rozpočtu odboru sociálnych služieb na rok 2020. 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0  
 
 
K bodu 11.: Úprava návrhu rozpočtu  Správy zariadení sociálnych služieb pre rok 2020 
 
Riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb Ing. Zuzana Jančovičová, PhD. predložila Komisii MZ 
úpravu  Návrhu rozpočtu na rok 2020 - Správa zariadení sociálnych služieb. Informovala prítomných 
o jednotlivých rozpočtových položkách a zdôvodnila úpravu jednotlivých položiek do návrhu rozpočtu 
podľa požiadaviek doručených z odboru ekonomiky a rozpočtu MsÚ.  
K materiálu bol predložený aj Návrh objemu výdavkov na rok 2020 a Prehľad predbežného plnenia 
rozpočtu od 01.01.2018 do 31.12.2018.  
 
Komisia uznesením č.148/2019 prerokovala úpravu Návrhu rozpočtu na rok 2020 - Správa zariadení 
sociálnych služieb a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť úpravu Návrhu rozpočtu       
na rok 2020 - Správa zariadení sociálnych služieb v zmysle zapracovaných zmien. 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
Komisia uznesením č.149/2019 prerokovala úpravu Návrhu rozpočtu na rok 2020 - Správa zariadení 
sociálnych služieb a odporúča prednostovi Mestského úradu v Nitre zaradiť vypracovanú projektovú 
dokumentáciu na výťah v Zariadení pre seniorov, Janského 7 v rozpočtovej kapitole odboru 
investičnej výstavby a rozvoja na rok 2020. 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
K bodu 12. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Správy zariadení sociálnych služieb         
na rok 2019 
 
Riaditeľka SZSS Ing. Zuzana Jančovičová, PhD. predložila prítomným členom Komisie MZ Návrh    
na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na 
rok 2019. 
 



Informovala prítomných o navrhovaných rozpočtových opatreniach v rámci  príjmov, bežných 
výdavkov, kapitálových výdavkov, príjmoch z podnikateľskej činnosti  a výdavkoch podnikateľskej 
činnosti a o presune jednotlivých finančných prostriedkov.  
 
Komisia uznesením č.150/2019 prerokovala Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Správy 
zariadení sociálnych služieb na rok 2019 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť Návrh 
na rozpočtové opatrenia v rozpočte SZSS na rok 2019 v zmysle predloženého návrhu. 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
K bodu 13.: Stratégia riešenia problematiky ľudí bez domova na území mesta Nitry na roky 
2019 – 2023. 
 
 
Člen Komisie MZ p. Ing. Mgr. Barát predložil členov Komisie  MZ Stratégiu riešenia problematiky 
ľudí bez domova na území mesta Nitry na roky 2019 – 2023, ktorá bola zadefinovaná ako jedna 
z aktivít Programových cieľov mesta Nitra. Potreba spracovať uvedenú koncepciu vyplynula zo 
zámeru systematicky riešiť nepriaznivú situáciu ľudí bez domova. Pre potreby spracovania bola 
vytvorená pracovná skupina za spolupráce, ktorej bol daný návrh vypracovaný. 
 
Komisia MZ prerokovala Stratégiu riešenia problematiky ľudí bez domova na území mesta Nitry       
na roky 2019 – 2023 a na základe predložených pripomienok predsedníčky Komisie MZ  PhDr. Anny 
Laurinec Šmehilovej, PhD. odporučila danú stratégiu dopracovať v zmysle predložených zmien, ktoré 
budú zapracované do finálneho návrhu.  
 
Komisia uznesením č.151/2019 prerokovala Stratégiu riešenia problematiky ľudí bez domova            
na území mesta Nitry na roky 2019 – 2023 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť Stratégiu 
riešenia problematiky ľudí bez domova na území mesta Nitry na roky 2019 – 2023. 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
Úloha: člen Komisie MZ p. Ing. Mgr. Barát sa zúčastní rokovania MR a MZ na ktorých sa bude 
predmetná stratégia prerokovávať, v termínoch  MR - 05.11.2019  a MZ - 21.11.2019. 
 
Predsedníčka Komisie MZ  PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD.  upozornila členov Komisie MZ    
na dôležitosť spolupráce pri riešení problematiky ľudí bez domova s ďalšími subjektmi pracujúcimi 
s touto cieľovou skupinou.  
 
Komisia uznesením č.152/2019  ukladá odboru sociálnych služieb úlohu zvolať stretnutie zástupcov 
kompetentných v danej oblasti za mesto Nitra a VÚC za účelom riešenia problematiky ľudí bez 
domova aj vrátane zapracovania opatrení do Koncepcie rozvoja sociálnych služieb NSK. 
T: október 2019 
Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 1 
 
 
K bodu 14.: Službyt Nitra, s.r.o. – Návrh na nakladanie s voľnými garsónkami v Bytovom dome 
na Hlbokej č.9 v Nitre 
 
Vedúca odboru sociálnych služieb predložila prítomným materiál doručený spoločnosťou Službyt 
Nitra, s.r.o. v súvislosti s prideľovaním bytov v Bytovom dome na Hlboke 9, Nitra  - Návrh                
na nakladanie s voľnými garsónkami v Bytovom dome na Hlbokej č.9 v Nitre. 
 
V Bytovom dome na Hlboke 9, Nitra je 10 garsóniek, z ktorých bude obsadených len 9 z dôvodu,       
že ostatní žiadatelia nesplnili podmienky na pridelene predmetného bytu.  
 



Spoločnosť Službyt Nitra s.r.o. navrhuje voľné garsónky ponúkať do nájmu žiadateľom z poradovníka 
na 1- izbové byty s tým, že nebudú vyradení z pôvodného poradovníka o 1- izbové byty, ak ponúknutý 
byt odmietnu.  
 
Komisia uznesením č.153/2019  prerokovala Návrh na nakladanie s voľnými garsónkami v Bytovom 
dome na Hlbokej č.9 v Nitre a odporúča spoločnosti  Službyt Nitra s.r.o. nakladať s voľnými 
garsónkami v zmysle predloženého návrhu. 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
K bodu 15.: Domy s opatrovateľskou službou  
 
Vedúca odboru sociálnych služieb informovala prítomných, že na odbor sociálnych služieb bola 
doručená  1 nová žiadosť o pridelenie bytu v dome s opatrovateľskou službou: p. Ing. Michal Brest 
(por.č.6). 
 
 Komisia uznesením č. 154/2019 prerokovala zoznam nových žiadateľov o pridelenie bytu v Dome 
s opatrovateľskou službou, Janka Kráľa 2, Nitra: p. Ing. Michal Brest (por.č.6) a odporúča odboru 
sociálnych služieb nezaradiť p. Ing. Michala Bresta (por.č.6) do zoznamu žiadateľov, nakoľko mu 
nebola predĺžená zmluva o nájme bytu v Bytovom dome Senior na Krčméryho 2C v Nitre a zároveň mu 
odporúča riešiť svoju situáciu poskytovaním pobytovej sociálnej služby v kompetencii Nitrianskeho 
samosprávneho kraja.   
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
Ďalej informovala o 1 voľnom byte  v Dome s opatrovateľskou službou, Bernolákova 16, Nitra : byt č. 
10/1-poschodie, 1-izbový byt  (byt po p. Dubrovayovej). 
 
Komisia uznesením č.155/2019 odporúča  primátorovi mesta Nitry žiadateľovi v zmysle Smernice č. 
5/2011 o postupe prideľovania bytov v Dome s opatrovateľskou službou  v znení Dodatkov č. 1-3, 
schváliť pridelenie: 1- izbový byt, č. 10/1. poschodie, Bernolákova 16, Nitra – p. Júlia Oláhová.  
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
K bodu 16.: Bytový Dom Senior 
 
Vedúca odboru sociálnych služieb informovala členov Komisie MZ, že na odbor sociálnych služieb 
bola doručená 1 nová žiadosť o pridelenie bytu v Bytovom dome Senior : p. Eva Kováčová (1-izbový 
byt, por.č.10). 
 
Komisia uznesením č. 156/2019 prerokovala žiadosť o pridelenie bytu v Bytovom dome Senior                
a odporúča  odboru sociálnych služieb zaradiť  p.Evu Kováčovú (1-izbový byt, por.č.10), 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 
 
Vedúca OSS informovala prítomných o voľnom byte v Bytovom dome SENIOR č. 8/1.poschodie,     
garsónka (byt po p. Michaličkovej). 
 
Komisia uznesením č. 157/2019 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:  garsónka, č.8/1.posch.– p. Margita Žitná  (por. 
č. 2, byt po p. Michaličkovej). 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 



Na Mestský úrad v Nitre bola doručená  žiadosť p. Igora Ševčíka, nájomcu Bytového domu Senior, 
Krčméryho 2C. Žiada o zapísanie do evidenčného listu družku p. Annu Szekérovú k bytu č.5/prízemie 
(garsónka), ktorá mu zabezpečuje starostlivosť vzhľadom k tomu, že má zdravotné problémy.   
 
Komisia uznesením č. 158/2019 prerokovala žiadosť p. Igora Ševčíka o zapísanie na evidenčný list    
p. Annu Szekérovú  a odporúča primátorovi mesta Nitry schváliť povolenie na zapísanie na evidenčný 
list  p. Evu Szekérovú v Bytovom dome Senior, Krčméryho 2C, v byte č. 5/prízemie. 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
 V priebehu mesiacov júl a august 2019 odbor sociálnych služieb aktualizoval poradovník žiadateľov 
v zmysle Smernice mesta Nitry č. 6/2011 o postupe prideľovania bytov v Bytovom dome Senior 
v znení Dodatkov č. 1-3. Odbor sociálnych služieb odporúča vyradiť 4 žiadostí zo zoznamu 
žiadateľov. 

 
Komisia uznesením č.159/2019 prerokovala aktualizáciu poradia žiadateľov o pridelenie nájomného 
bytu v Bytovom dome Senior a odporučila primátorovi mesta Nitry  vyradiť  z poradovníka žiadateľov 
o pridelenie nájomného bytu v Bytovom dome Senior 4 žiadosti z dôvodu ich neaktualizácie.   
 pani Mária Civáňová (1- izbový byt, por.č.3), zmenila TP mimo Mesta Nitra (Partizánske) 
 pán Milan Franek (garsónka, por.č.1), zomrel dňa 01.01.2019 
 pán Jozef Strnisko (1-izbový byt, por.č.11), bol telefonicky kontaktovaný a odmietol si žiadosť 

aktualizovať 
 pani Marta Maťová (1- izbový byt, por.č.20), odmietla aktualizovať svoju žiadosť.   
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
K bodu 17.:  Nájomné byty na Dvorčanskej ulici 63, Nitra 
 
 
Vedúca odboru sociálnych služieb informovala členov Komisie MZ, že na odbor sociálnych služieb 
bolo doručených 5 nových žiadostí o pridelenie nájomného bytu na Dvorčanskej 63 v Nitre:  
p. Milan Raus, p. Ladislav Zaťko, p. Dana Bennareová, p. Ing. Róbert Maťo, p. Roman Čulík. 
Pán Milan Raus, p. Dana Bennareová, p. Ing. Róbert Maťo, p. Roman Čulík  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. 
Pán Ladislav Zaťko 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). 
 
Komisia uznesením č.160/2019 prerokovala žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Dvorčanskej 63 
v Nitre a odporúča odboru sociálnych služieb zaradiť  žiadateľov -  p. Milan Raus, p. Dana 
Bennareová, p. Ing. Róbert Maťo, p. Roman Čulík 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. 
 
Komisia uznesením č. 161/2019 prerokovala žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Dvorčanskej 63 
v Nitre a odporúča odboru sociálnych služieb nezaradiť  žiadateľa, p. Ladislav Zaťko 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.2 písm. a) – nespĺňa 
odpracovaných 5 rokov na území mesta Nitry) 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 



Vedúca odboru sociálnych služieb informovala členov Komisie MZ, že na odbor sociálnych služieb 
bola doručená 1 nová žiadosť o predĺženie nájomných zmlúv k nájomným bytom na Dvorčanskej 63   
v Nitre: p. Helena Brestovská. 
 
Komisia MZ uznesením č. 162/2019 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 1 roka: p. Helena Brestovská 
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. 18: Nájomné byty v Bytovom dome Olympia, Tr. Andreja Hlinku 57, Nitra 
 
Vedúca odboru sociálnych služieb informovala členov Komisie MZ, že na odbor sociálnych služieb 
bola doručená 1 žiadosť o pridelenie nájomného bytu v Bytovom dome Olympia: p. Erik Dzíbela. 
 
Komisia uznesením č.163/2019 prerokovala žiadosti o pridelenie nájomného bytu v Bytovom dome 
Olympia a odporúča odboru sociálnych služieb nezaradiť  žiadateľa p. Erik Dzíbela do zoznamu 
žiadateľov o pridelenie nájomných  bytov v Bytovom dome Olympia Nitra v zmysle VZN č. 8/2004 
o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení Dodatkov č. 1-11 podľa § 19 ods. 2 
( trvalý pobyt) a ods. 5 písm. a) - mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním spolu posudzovaných nesmie 
byť nižší ako jedenapolnásobok životného minima pre domácnosť za predchádzajúci kalendárny rok 
t.j. rok2018. 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
Vedúca odboru sociálnych služieb informovala  prítomných o 1 voľnom  byte: 1-izbový byt č. 43/6. 
posch.  
 
Komisia uznesením č.  164/2019  prerokovala voľný byt 1-izbový byt č. 43/6. posch., v Bytovom dome 
Olympia, Trieda A. Hlinku 57, Nitra  a odporúča primátorovi mesta Nitry schváliť pridelenie bytu č. 
1-izbový byt č. 43/6. posch. p. Martine Šrankovej  (pod por. č. 1) 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. 19: Nájomné byty nižšieho štandardu v lokalite Orechov dvor, Nitra 
 
 
Vedúca odboru sociálnych služieb informovala, že v lokalite Orechov dvor sú voľné 3 byty, 1 – 
izbový byt č. 22A kontajnerový byt, 1 – izbový byt č. 34 A kontajnerový byt, 2 – izbový byt č. 6/3 
murovaný byt.  
 
Komisia uznesením č. 165/2019 prerokovala voľný byt  na Orechovom dvore a odporúča primátorovi 
mesta Nitry schváliť pridelenie: 2 – izbový byt č. 6/3  murovaný byt Lucia Rafaelová (pod por. č. 9), 
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 –  7 , proti – 0, zdržal sa – 0 
 
Komisia uznesením č. 166/2019 prerokovala voľný byt  na Orechovom dvore a odporúča primátorovi 
mesta Nitry schváliť pridelenie: 1 – izbový byt č. 22A kontajnerový byt Silvia Pechová  (pod por. č.2), 
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 –  7 , proti – 0, zdržal sa – 0 
 



Komisia uznesením č. 167/2019 prerokovala voľný byt  na Orechovom dvore a odporúča primátorovi 
mesta Nitry schváliť pridelenie: 1 – izbový byt č. 34A kontajnerový byt Mária Ištóková (pod por. č. 8) 
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 –  7 , proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
K bodu 20.: Rôzne  
 
Člen Komisie MZ p. Hollý informoval prítomných členov o skutočnosti, že vzhľadom k svojim 
zdravotným ťažkostiam nebude môcť vykonávať funkciu predsedu Rady seniorov.  
 
Predsedníčka Komisie MZ  PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. na základe uvedenej skutočnosti 
odporučila menovať za nového predsedu Rady seniorov p. Mgr. Miloslava Špotáka.  
 
Komisia uznesením č.168/2019  prerokovala nomináciu predsedu Rady seniorov a odporúča 
primátorovi mesta Nitry menovať za predsedu Rady seniorov Mgr. Miloslava Špotáka. 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
Predsedníčka Komisie MZ  PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. poďakovala prítomným členom     
za účasť na Komisii MZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. 
         predsedníčka komisie MZ pre sociálne veci, bývanie 
        a podporu verejného zdravia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľky: 
Mgr. Marcela Brezinová 
Mgr. Andrea Dirnbachová 


