
 

Z á p i s n i c a 

z Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia  zo dňa 10.11.2020 

                                                                   (online) 
 

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

 

Program: 
 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí  

a) prehľad školských bytov 
b) Pod Krídlami Dominiky, n.o. – žiadosť o vybudovanie denného stacionáru 

3. Združenie STORM – Koncepcia riešenia drogovej problematiky na území mesta Nitry na 
roky 2020 -2022 

4. Domy s opatrovateľskou službou  
5. Bytový Dom Senior 
6. Nájomné byty na Dvorčanskej ulici 63, Nitra 
7. Nájomné byty v Bytovom dome Olympia, Tr. Andreja Hlinku 57, Nitra 
8. Nájomné byty Misionárska ul. v Nitre 
9. Rôzne 

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

 

K bodu 1: Otvorenie, schválenie programu rokovania 
 
 
Predsedníčka Komisie MZ  PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. otvorila Komisiu MZ 
a oboznámila členov Komisie MZ  s programom zasadnutia.  
 
Komisia uznesením č.163/2020 prerokovala a schválila program zasadnutia. 
Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí  

 
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí:  
 
a) prehľad školských bytov 
 
Na Komisii MZ bol opätovne predložený prehľad školských bytov doplnený o nasledovné údaje: 
a) platnosť nájomnej zmluvy (viazanosť zmluvy na služobný pomer), 
b) pracovná pozícia  nájomcu bytu. 
 
 



b) Pod Krídlami Dominiky, n.o. – žiadosť o vybudovanie denného stacionáru 
 
Na Komisii MZ bolo predložené stanovisko spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. ohľadom  možnosti 
nájdenia vhodných priestorov na vybudovanie denného stacionárneho hospicu. Službyt Nitra, s.r.o. 
zaslal stanovisko, v ktorom uvádza, že nemá voľné vhodné priestory, ktoré by vyhovovali požiadavke 
uvedenej neziskovej organizácii.  
 
Úloha OSS: vedúca odboru sociálnych služieb osloví odbor majetku a spoločnosť Službyt Nitra s.r.o, 
za účelom hľadania nájdenia vhodného priestoru.  
 

 

K bodu 3: Združenie STORM – Koncepcia riešenia drogovej problematiky na území mesta 

Nitry na roky 2020 -2022 

 
Člen Komisie MZ p. Mgr. Ščasný predložil prítomným Koncepciu riešenie drogovej problematiky na 
území mesta Nitry na roky 2020 – 2022. Uviedol, že združenie STORM pri tvorbe dokumentu 
oslovilo viacero účastníkov v meste Nitra ako aj mimo Nitry, ktorí sa venujú danej problematike za 
účelom výmeny skúseností, prípadne možností hľadania nových riešení problémových oblastí.  
 
Koncepcia obsahuje 7 oblastí: Teoretické východiská o drogovej problematike a drogovej prevencii,   
Cieľové skupiny koncepcie, Prístupy k riešeniu  drog na Slovensku, Východisková situácia v Nitre – 
doterajšie aktivity a početnosť klientov, Organizácie, inštitúcie pôsobiace v Nitre v rámci témy, 
Najväčšie problémy zaznamenané za posledných 5 rokov a Návrhy riešenia problémov a popis aktivít. 
 
K uvedenému dokumentu sa vyjadrovali členovia Komisie MZ. 
 
Predsedníčka Komisie MZ PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD.: 
 

- rozšíriť o problematiku seniorov, uviesť opatrenia aj v tejto oblasti, ktoré by smerovali k práci 
so seniormi,  uviesť organizácie, ktoré pôsobia v meste Nitra  - Rada seniorov, zariadenie pre 
seniorov a iné seniorské organizácie, 

- uviesť kompetencie za dané úlohy v dôsledku prepojenia inštitúcií, 
- upresnenie dát a opatrení (ak sa v štatistických údajoch objavuje jeden klient viac krát, je 

potrebné definovať, že je riešený viacerými inštitúciami), 
- v analytickej časti nie sú uvedené všetky organizácie (uviesť, že organizácie boli oslovené, ale 

nedodali potrebné údaje), 
- FIX POINT – uviesť podrobnejšie dáta,  
- úvod koncepcie zredukovať a podrobnejšie sa venovať ostatným kapitolám v koncepcii, 
- prevencia na školách, podrobnejšie uviesť ako často sa aktivity budú vykonávať, 
-  taxatívne rozlíšiť, ktoré opatrenia  patria do kompetencii odboru školstva, mládeže a športu 

a ktoré do sociálnej oblasti s rozlíšením jednotlivých oblastí, 
- podrobnejšie rozpracovať opatrenia, ktoré budú použité v KP SS, 
- niektoré metódy sa môžu presunúť do príloh dokumentu (východisková situácia na Slovensku, 

teória k jednotlivým metódam, popis organizácií pôsobiacich v Nitre, ale v hlavnej časti textu 
len vymenovať organizácie, ktoré v tejto oblasti participujú), 

- taxatívne vymenovať, aké povinnosti má v tejto oblasti Mesto Nitra. 
 
 



Výstupy na základe diskusie:  
 medzinárodné záväzky v drogovej problematike (vytvára sa nová koncepcia), 
 potreba sociálneho pedagóga  len vo vytypovaných základných školách na základe 

priameho financovania, 
 uvedený strategický  dokument bude predložený aj na Komisiu MZ pre školstvo,  

mládež a vzdelávanie. 
 
 
Členka Komisie MZ p. Mgr. Kováčová,PhD. 
 

- uviesť do koncepcie aj oblasť prevencie násilia, 
- na začiatku koncepcie zadať ktorým sociálno - patologickým javmom sa bude koncepcia 

zaoberať, 
- vyzdvihnúť potrebu sociálneho pedagóga ako odborného zamestnanca  na základných 

školách. 
 
Členka Komisie MZ p. Mgr. Čanigová: 
 

.     -  uviesť potrebu psychológov na základných školách a spracovanie štatistických údajov 
o jednotlivých prípadoch šikany, alebo násilia na školách. 

 
 
Členka Komisie MZ p. Ing. Buršáková 
 

- v analytickej časti uviesť ako sa vyvíjala trestná činnosť v meste Nitra na základe drogovej 
činnosti. 

 
Členka Komisie MZ Mgr. Ajdariová: 
 

- vyzdvihla potrebu sociálneho pedagóga na školách 
 
Komisia uznesením č. 164/2020 prerokovala Koncepciu riešenia drogovej problematiky na území 
mesta Nitry na roky 2020 -2022 a vracia späť predkladateľovi na dopracovanie v zmysle pripomienok 
z Komisie MZ  s doplnením ďalšej tematickej časti - násilie páchané na deťoch a na ženách a obete 
domáceho násilia. 
T: 07.12.2020  
Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 

K bodu 4:  Domy s opatrovateľskou službou 

 

Vedúca odboru sociálnych služieb PhDr. Naďa Šimová  informovala, že na odbor sociálnych služieb 
boli doručené 2 nové žiadosti o pridelenie bytu v dome s opatrovateľskou službou: p. Štefan Borovica, 
p. Eva Damborská. 
 
Komisia uznesením č. 165/2020 odporúča odboru sociálnych služieb zaradiť p. Štefana Borovicu,       
p. Evy Damborskej, 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 –10 , proti – 0, zdržal sa – 0. 



 
Ďalej informovala o 2 voľných bytoch  v Dome s opatrovateľskou službou, Janka Kráľa 2, Nitra : byt 
 č. 208/ prízemie, 2- garsónka a byt  č.25/2.posch., garsónka. 
 
Komisia uznesením č. 166/2020 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: 2 - garsónky, č. 208/prízemie, Janka Kráľa 2, Nitra  - p. Štefan Borovica (nová žiadosť). 
Hlasovanie: za –  10 , proti – 0, zdržal sa – 0 
 
Komisia uznesením č. 167/2020 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. 25/2 posch., Janka Kráľa 2, Nitra  - p. Mária Bartolenová por.č.5. 
Hlasovanie: za –  10, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
Vedúca odboru sociálnych služieb PhDr. Naďa Šimová  informovala, že v priebehu mesiacov júl a 
august v roku 2020 sa uskutočnila aktualizácia žiadateľov v zmysle Smernice č.5/2011 o postupe 
prideľovania bytov v znení Dodatkov č.1-3 v domoch s opatrovateľskou službou. Odbor sociálnych 
služieb odporúča vyradiť žiadosť : 
- p. Alžbeta Bruckerová, vyriešenia bývania pomocou rodiny.  
 
Komisia uznesením č. 168/2020 prerokovala aktualizáciu poradia žiadateľov o pridelenie nájomného 
bytu  v domoch s opatrovateľskou službou v zmysle Smernice č.5/2011 o postupe prideľovania bytov v 
znení Dodatkov č.1-3 Nitre a odporúča  odboru sociálnych služieb vyradiť z poradovníka žiadateľov 
žiadosť   p. Alžbety Bruckerovej. 
Hlasovanie: za – 10 , proti – 0, zdržal sa – 0. 
 

K bodu 5 :  Bytový dom Senior 

 
Na odbor sociálnych služieb bola doručená 1 nová žiadosť  o pridelenie bytu v Bytovom dome Senior, 
Krčméryho 2C, Nitra : p. Vlasta Zaťková (garsónka, por.č.9)   
 
Komisia uznesením č.169/2020 prerokovala žiadosť o pridelenie bytu v Bytovom dome Senior 
a odporúča  odboru sociálnych služieb zaradiť  p.  Vlastu Zaťkovú (garsónka, por.č. 9) 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 –  10, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
Vedúca odboru sociálnych služieb PhDr. Naďa Šimová  informovala prítomných, že počas mesiacov 
júl a august sa uskutočnila aktualizácia žiadateľov v zmysle Smernice č.6/2011 o postupe prideľovania 
bytov v Bytovom dome Senior. Odbor sociálnych služieb odporúča vyradiť 5 žiadostí:  
 
a) Milan Mesár a Mária Mesárová (neaktualizovaná žiadosť, aktuálne sú v Zariadení pre seniorov, 
Jánskeho 7 v NR) – vyradení zo zoznamu na žiadosť o garsónku + 1-izbový byt 

b) Emil Ploščinský a Mária Bartolenová (neaktualizovaná žiadosť) – vyradení zo zoznamu na žiadosť 
o 1-izbový byt 

c) Emília Zaťková (nespĺňa podmienku trvalého pobytu v NR) - vyradená zo zoznamu na žiadosť o 1-
izbový byt 

d) Ján Balog (v aktualizácii prejavil záujem o garsónku) - vyradený zo zoznamu na žiadosť o 1-izbový 
byt 

e) Mária Farmadinová (neaktualizovaná žiadosť) - vyradená zo zoznamu na žiadosť o 1-izbový byt 

 

 



Komisia uznesením č. 170/2020 prerokovala aktualizáciu poradia žiadateľov o pridelenie nájomného 
bytu v Bytovom dome Senior a odporúča odboru sociálnych služieb vyradiť z poradovníka žiadateľov 
o pridelenie nájomného bytu v Bytovom dome Senior 5 žiadostí:  
a) Milan Mesár a Mária Mesárová (neaktualizovaná žiadosť, aktuálne sú v Zariadení pre seniorov, 
Jánskeho 7 v NR) – vyradení zo zoznamu na žiadosť o garsónku + 1-izbový byt 

b) Emil Ploščinský a Mária Bartolenová (neaktualizovaná žiadosť) – vyradení zo zoznamu na žiadosť 
o 1-izbový byt 

c) Emília Zaťková (nespĺňa podmienku trvalého pobytu v NR) - vyradená zo zoznamu na žiadosť o 1-
izbový byt 

d) Ján Balog (v aktualizácii prejavil záujem o garsónku) - vyradený zo zoznamu na žiadosť o 1-izbový 
byt 

e) Mária Farmadinová (neaktualizovaná žiadosť) - vyradená zo zoznamu na žiadosť o 1-izbový byt 

Hlasovanie: za – 10 , proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
K bodu 6:  Nájomné byty na Dvorčanskej ulici 63, Nitra 

 
Vedúca odboru sociálnych služieb informovala členov Komisie MZ, že na odbor sociálnych služieb 
boli doručené 4 nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Dvorčanskej 63 v Nitre: p. Emília 
Kopecká, p. Ľudmila Babčaníková, Mgr. Patrik Kráľ, p. Viera Kozárová, 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. 171/2020 prerokovala žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Dvorčanskej 63 
v Nitre a odporúča odboru sociálnych služieb zaradiť  žiadateľov p. Emília Kopecká, p. Ľudmila 
Babčaníková, Mgr. Patrik Kráľ, p. Viera Kozárová, 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 – 10, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
Vedúca odboru sociálnych služieb informovala členov Komisie MZ, že na odbor sociálnych služieb 
boli doručených 6 žiadostí o predĺženie nájomných zmlúv k nájomným bytom na Dvorčanskej 63 v 
Nitre: p. Roman Čulík, p. Róbert Janek, p. Roman Lidik, p. Anna Farnadyová, p. Danica Bulková,  
p. Alena Abelev. 
 
Komisia MZ uznesením č. 172/2020  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. Roman Čulík, p. 
Róbert Janek, p. Roman Lidik, p. Anna Farnadyová, p. Danica Bulková,  
p. Alena Abelev.v zmysle VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry 
v znení Dodatkov č. 1-11. 
Hlasovanie: za –  10, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
Vedúca OSS  informovala členov Komisie MZ, o  troch voľných bytoch: byt č. B 12/3. posch, 1 – 
izbový byt,  byt č. A 53/3. posch, 2 – garsónka, byt č. A 29/5. posch, garsónka na ul. Dvorčanská 63 
v Nitre. 
 
Komisia uznesením č.173/2020 prerokovala  voľný byt č. B 12/3.posch. 1 – izbový byt, na 
Dvorčanskej 63, Nitra  a odporúča primátorovi mesta Nitry schváliť pridelenie bytu č. B 12/3.posch. 1 



–izbovýbyt, p. Viere Kozárovej (nová žiadosť) v zmysle VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi 
vo vlastníctve Mesta Nitry v znení Dodatkov č. 1-11. 
Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
Komisia uznesením č. 174/2020 prerokovala  voľný byt č. A 53/3.posch. 2 - garsónka, na Dvorčanskej 
63, Nitra  a odporúča primátorovi mesta Nitry schváliť pridelenie bytu č. A 53/3.posch. 2 – garsónka,  
p. Miroslava Ševčíková (pod por. č. 65) v zmysle VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo 
vlastníctve Mesta Nitry v znení Dodatkov č. 1-11. 
Hlasovanie: za –   10, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
Komisia uznesením č. 175/2020 prerokovala  voľný byt č. A 29/5.posch. garsónka, na Dvorčanskej 
63, Nitra  a odporúča primátorovi mesta Nitry schváliť pridelenie bytu č. A 29/5.posch. garsónka,  
p. Ivona Ondrušková (pod por. č. 37) v zmysle VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo 
vlastníctve Mesta Nitry v znení Dodatkov č. 1-11. 
Hlasovanie: za –  10, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 

 

K bodu 7 : 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 nová žiadosť o pridelenie nájomného bytu v Bytovom dome Olympia: Mgr. Patrik 
Kráľ, ktorý spĺňa  podmienky v zmysle VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve 
Mesta Nitry v znení Dodatkov č. 1-1. 
 
Komisia uznesením č.176/2020 prerokovala žiadosti o pridelenie nájomného bytu v Bytovom Dome 
Olympia v Nitre a odporúča odboru sociálnych služieb zaradiť žiadateľa,Mgr. Patrik Kráľ do 
zoznamu žiadateľov o pridelenie bytu v Bytovom Dome Olympia 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 – 10 , proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
Vedúca odboru sociálnych služieb informovala členov Komisie MZ, že na odbor sociálnych služieb 
boli doručené 2 žiadosti o predĺženie nájomnej  zmluvy k nájomným bytom v Bytovom dome 
Olympia v Nitre: p. Michal Čerešňa, p. Adriana Horvátová, ktorí spĺňajú podmienky v zmysle VZN č. 
8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení Dodatkov č. 1-1. 
 
 
Komisia MZ uznesením č. 177/2020 prerokovala žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv k nájomným 
bytom v Bytovom dome Olympia  a odporúča primátorovi mesta Nitry schváliť predĺženie nájomných 
zmlúv k nájomným bytom v Bytovom dome Olympia na dobu 3 roky:p. Michal Čerešňa, p. Adriana 
Horvátová v zmysle VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení 
Dodatkov č. 1-11. 
Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
K bodu 8: Nájomné byty, Misionárska 3 ul. Nitra 

 

Vedúca OSS informovala členov, že na OSS bola doručená žiadosť o predĺženie zmluvy k nájomnému 
bytu na Misionárskej 3, Nitra. Nájomca bytu, p. Henrich Zajác má platnú nájomnú zmluvu do 
31.12.2020 Nájomné uhradené v plnej výške ako aj poplatok za TKO. Menovaný má podanú žiadosť 
do DOS na ul. Bernolákova č.2 v Nitre. 
 

 



Komisia uznesením č.178/2020 prerokovala žiadosť p. Henricha Zajáca o predĺženie nájomnej 
zmluvy k nájomné bytu na Misionárskej 3, Nitra  a odporučila primátorovi mesta Nitry schváliť 
predĺženie nájomnej zmluvy na dobu 1 roka do 31.12.2020, 1-izbový byt, prízemie  p. Henrich Zajác. 
Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
K bodu 9. Rôzne 

 

Službyt Nitra s.r.o.  - pridelenie voľného bytu - Rýnska 2, 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.1/0 poschodie, Rýnska ul. č.8, Nitra z kvóty 10% určený pre 
vymedzený okruh žiadateľov v zmysle § 5 ods. 1 VZN Mesta Nitry č.1/2011 o podmienkach 
prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta obstaraných z verejných 
prostriedkov. 
 
Komisia MZ uznesením č. 179/2020 prerokovala žiadosť  predloženého voľného 2 - izbového bytu 
č.2/0 poschodie, Rýnska 2, Nitra z kvóty 10% určený pre vymedzený okruh žiadateľov a odporúča 
primátorovi Mesta Nitry schváliť pridelenie 2- izbového bytu č.1/0 poschodie, Rýnska 2, Nitra 
nasledovne: pod por. č. 5, p. Alexandre Zimovej, ako osobe zabezpečujúcej všeobecne prospešné 
spoločenské služby.  
Hlasovanie: za –  10, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
Požiadavka od členky Komisie MZ Mgr. Ajdariovej -  myslieť pri aktualizácii VZN na verejný 
záujem, ak verejný záujem už pominie a jednotlivec alebo rodina byt potrebujú úžívať z rôznych 
existenčných dôvodov. P. Zimová sa sama stará o syna s ŤZP, ktorý navštevuje sociálnu službu 
ambulantnou formou DSS Socia, ul. Topoľová v Nitre, aby nebolo potrebné prehodnocovať splnenie 
podmienok. 
 
 
Službyt Nitra s.r.o.  - pridelenie voľného bytu – Na Hôrke 19, Nitra 
 
Vedúca OSS predložila členom komisie materiál doručený spoločnosťou Službyt Nitra, s.r.o. 
o pridelenie voľného 1 - izbového bytu č. 39/3 poschodie, ul. Na Hôrke č.19, Nitra  - ide o byt 
z komplexnej bytovej výstavby, ktorého nájomkyňa p. Eva Zimmermannová byt neoprávnene 
prenajímala, na základe čoho jej bol odobratý. Byt je voľný od 01.11.2020. 
 
V súčasnosti majú vlastníci bytov odhlasovanú komplexnú rekonštrukciu bytového domu, zateplenie 
strechy, obvodového plášťa, opravu balkónov v celkovej výške 800 000 €. Keďže vlastník bytu je 
povinný podieľať sa na financovaní tejto rekonštrukcie, javí sa nám výhodnejšia alternatíva predaj 
bytu formou ponukového konania v zmysle VZN č.2/95, ako prenájom bytu, čo by bolo pre vlastníka 
ekonomicky nevýhodné. 
 
Komisia MZ uznesením č. 180/2020 prerokovala žiadosť predloženého voľného 1 - izbového bytu 
č.39/3 poschodie, ul. Na Hôrke 19, Nitra a nesúhlasí s odpredajom voľného 1 - izbového bytu č.39/3 
poschodie, ul. Na Hôrke 19, Nitra a odporúča Spoločnosti Službyt Nitra s.r.o. predložiť materiál na 
rokovanie MZ v Nitre pridelí byt vo verejnom záujme Spoločnosti Službyt Nitra s.r.o. 
Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
Predsedníčka Komisie MZ  PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. predložila návrh zmeny termínu 
zasadnutia Komisie MZ z 15.12.2020 na 07.12.2020 z dôvodu potreby prerokovania materiálu - 



Združenie STORM – Koncepcia riešenia drogovej problematiky na území mesta Nitry na roky 2020 -
2022. 
 
Komisia uznesením č.181/2020 prerokovala zmenu termínu zasadnutia Komisie MZ z pôvodného 
schváleného termínu 15.12.2020 na nový termín 07.12.2020.  
Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
Členka Komisie MZ p. Mgr. Kováčová, PhD. sa zaujímala o začatie spolupráce s Dostupným 
domovom, j.s.a. Vedúca konštatovala, že na najbližšie zasadnutie Komisie MZ bude predložený návrh 
memoranda o spolupráci.  
 
Člen Komisie MZ p. Ing. Barát sa zaujímal o rozpočet na rok 2021. Predsedníčka Komisie MZ       
PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. konštatovala, že predložený návrh na zmenu limitov je 
momentálne v riešení, proces tvorby na rok 2021 nie je ukončený.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. 
                                         predsedníčka Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie 
                    a podporu verejného zdravia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľky: 
Mgr. Marcela Brezinová 
Mgr. Andrea Dirnbachová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


