
Z á p i s n i c a 

z Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia  zo dňa 10.03.2020 
(hlasovanie per rollam – elektronickou poštou ) 

 
Hlasovalo: 10 
K bodu č.4: 6 ( v zmysle doručených emailov) 
       
Program: 
 

1. Dodatok k Smernici č.8/2010 o poskytovaní pomoci občanom mesta Nitry v sociálnej výdajni 
potravín 

2. Informatívna správa o plnení Akčného plánu Nitra pre všetkých 
3. Zloženie riadiaceho tímu III. Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nitry 
4. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení 

sociálnych služieb  na rok 2020  
5. Domy s opatrovateľskou službou  
6. Bytový Dom Senior 
7. Nájomné byty na Dvorčanskej ulici 63, Nitra 
8. Nájomné byty v Bytovom dome Olympia, Tr. Andreja Hlinku 57, Nitra 
9. Nájomné byty nižšieho štandardu v lokalite Orechov dvor, Nitra 

 

K bodu 1. : Dodatok k Smernici č.8/2010 o poskytovaní pomoci občanom mesta Nitry v sociálnej   

                    výdajni potravín 
 
Od januára 2020 sa zvýšila minimálna výška dôchodku na 334,40 €. Vzhľadom k uvedenej 
skutočnosti bolo potrebné zmeniť a doplniť Dodatok č.3 k Smernici č.8/2010 o poskytovaní pomoci 
občanom mesta Nitry v sociálnej výdajni potravín s upravením výšky dôchodku u osôb, ktorým bol 
priznaný a poberajú starobný dôchodok.  
 

Komisia uznesením č.30/2020 prerokovala Dodatok č.3 k Smernici č.8/2010 o poskytovaní pomoci 
občanom mesta Nitry v sociálnej  výdajni potravín a odporúča primátorovi mesta Nitry schváliť 
Dodatok č.3 k Smernici č.8/2010 o poskytovaní pomoci občanom mesta Nitry v sociálnej  výdajni 
potravín. 
Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 

 

K bodu 2.: Informatívna správa o plnení Akčného plánu Nitra pre všetkých 
 

Jedným z materiálov bola Informatívna správa o plnení Akčného plánu Nitra pre všetkých – 
Informácie (nielen) pre hendikepovaných turistov“ a Informatívna správa o plnení debarierizačných 
opatrení mesta Nitry za rok 2019.  V uvedenom materiáli je uvedená Implementácia Akčných plánov 
a debarierizácií. Implementácia sa napĺňa 10 krokmi a ďalšími činnosťami dotknutých odborov 
Mestského úradu v Nitre.  
V súčasnosti odbor sociálnych služieb v spolupráci s odborom projektového a strategického riadenia 
pripravuje Akčný plán prístupnosti mesta Nitry, ktorého súčasťou bude aj Akčný plán „Nitra pre 
všetkých“.   
 
Komisia uznesením č.31/2020 prerokovala Informatívnu správu o plnení Akčného plánu Nitra pre 
všetkých a vzala na vedomie.  
Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 



 

K bodu 3.: Zloženie riadiaceho tímu III. Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nitry 
 
Členovia Komisie MZ boli oboznámení s materiálom Zloženie riadiaceho tímu III. Komunitného 
plánu sociálnych služieb mesta Nitry. Riadiaci tím tvoria 8 členovia:  
 
 
Organizačná garantka:    PhDr. Naďa Šimová (vedúca OSS MsÚ v Nitre) 
Koordinátorka KPSS:  doc. PhDr. Martina Hrozenská, PhD.(OSS, ref. pre komunitné 

plánovanie) 
Členovia Komisie pre sociálne veci:  PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD.;  

Mgr. Pavol Ščasný 
Vedúci pracovných skupín:  PhDr. Libuša Mušáková;  

Mgr. Mariana Kováčová, PhD.;  
Ing. Mgr. Juraj Barát;  
PhDr. Silvia Lužáková 

 
Komisia uznesením č.32/2020 prerokovala Zloženie riadiaceho tímu III. Komunitného plánu 
sociálnych služieb mesta Nitry a odporúča schváliť Zloženie riadiaceho tímu III. Komunitného plánu 
sociálnych služieb mesta Nitry v zmysle predloženého návrhu:  
Organizačná garantka:    PhDr. Naďa Šimová (vedúca OSS MsÚ v Nitre) 
Koordinátorka KPSS:  doc. PhDr. Martina Hrozenská, PhD.(OSS, ref. pre komunitné 

plánovanie) 
Členovia Komisie pre sociálne veci:  PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD.;  

Mgr. Pavol Ščasný 
Vedúci pracovných skupín:  PhDr. Libuša Mušáková;  

Mgr. Mariana Kováčová, PhD.;  
Ing. Mgr. Juraj Barát;  
PhDr. Silvia Lužáková 

 
Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 

 

K bodu 4.: Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení 

sociálnych služieb  na rok 2020  

 
Bol predložený materiál Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa 
zariadení sociálnych služieb na rok 2020. V uvedenom materiáli je navrhnutý presun jednotlivých 
finančných prostriedkov.  
 
Komisia uznesením č.33/2020 prerokovala Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej 
organizácie Správa zariadení sociálnych služieb  na rok 2020 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre schváliť Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb  na rok 2020 v zmysle predloženého návrhu. 
Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 

K bodu 5.: Domy s opatrovateľskou službou  

 
Na odbor sociálnych služieb bola doručená 1 nová žiadosť o pridelenie bytu v DOS : p. Jozef Fuska 
(por.č.2)  
 



Komisia uznesením č. 34/2020 prerokovala žiadosť p. Jozefa Fusku a odporúča odboru sociálnych 
služieb zaradiť p. Jozefa Fusku  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. 
 
Bola doručená žiadosť p. Daniely Muchovej o vydanie súhlasu s predĺžením zmluvy o nájme bytu 
v DOS, Janka Kráľa 2 v Nitre, nakoľko platnosť nájomnej zmluvy končí 31.03.2020. Zmluvu o nájme 
bytu má na dobu určitú z dôvodu, že podmienku trvalého pobytu na území mesta Nitry minimálne 2 
roky pred podaním žiadosti dosiahla dňa 02.02.2020.  
Odbor sociálnych služieb odporúča p. Daniele Muchovej predĺžiť zmluvu o nájme bytu.   
 
Komisia uznesením č.35/2020 prerokovala žiadosť p. Daniely Muchovej o predĺženie nájomnej 
zmluvy o nájme bytu v DOS, Janka Kráľa 2, Nitra a odporúča primátorovi mesta Nitry  schváliť 
predĺženie zmluvy o nájme bytu v zmysle VZN Mesta Nitry č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo 
vlastníctve Mesta Nitry v znení Dodatkov 1 – 11 do doby, pokým trvajú podmienky na poskytovanie 
opatrovateľskej služby, ktoré upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby.  
Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0. 
  
 
K bodu 6.: Bytový dom Senior 

 
Na odbor sociálnych služieb boli doručené 2 nové žiadosti  o pridelenie bytu v Bytovom dome Senior, 
Krčméryho 2C, Nitra : p. Marián Gerhát (nespĺňa podmienky pridelenia bytu v BDS)  a p. Dušan 
Pindeš (garsónka – por.č. 5 a 1- izbový byt – por.č.8). 
 
Komisia uznesením č.36/2020 prerokovala žiadosť o pridelenie bytu v Bytovom dome Senior  p. 
Mariána Gerháta a odporúča odboru sociálnych služieb nezaradiť p. Mariána Gerháta a  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 v zmysle § 3 ods. 1 písm. h) - mesačný príjem žiadateľa 
musí byť vyšší ako 1 násobok ŽM, t. j. 210,20 €. 
Hlasovanie: za – 10 , proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 Komisia uznesením č. 37/2020 prerokovala žiadosť o pridelenie bytu v Bytovom dome Senior p. 
Dušana Pindeša  a odporúča  odboru sociálnych služieb zaradiť : p. Dušana Pindeša (garsónka – 
por.č. 5 a 1- izbový byt – por.č.8) 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. 
 
 
K bodu 7. :  Nájomné byty na Dvorčanskej ulici 63, Nitra 

 
Na OSS bola doručená 1 nová žiadosť o pridelenie nájomného bytu na Dvorčanskej 63 v Nitre:           
p. Ladislav Kováč a Marianna Lörincová, 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. 38/2020 prerokovala žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Dvorčanskej 63 
v Nitre a odporúča odboru sociálnych služieb zaradiť  žiadateľov, Ladislav Kováč a Marianna 
Lörincová  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. 
 
 
Na OSS boli doručené 2 žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv k nájomným bytom na Dvorčanskej 
63 v Nitre: p. Helena Kožuchová, p. Juraj Martiška.  
 



Komisia MZ uznesením č.39/2020 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. Helena 
Kožuchová, p. Juraj Martiška.  
Hlasovanie: za –10, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
K bodu 8.  : Nájomné byty v Bytovom dome Olympia, Tr. Andreja Hlinku 57, Nitra 

 
Na OSS boli doručené 4 nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu v Bytovom dome Olympia:          

p. Pavol Krajčovič, p. Katarína Gelenekyová, p. Kazimír Halama,  Mgr. Silvia Kováčová a Róbert 
Mihalik, spĺňajú  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.40/2020 prerokovala žiadosti o pridelenie nájomného bytu v Bytovom Dome 
Olympia v Nitre a odporúča odboru sociálnych služieb zaradiť žiadateľov, p. Pavol Krajčovič, p. 
Katarína Gelenekyová, p. Kazimír Halama,  Mgr. Silvia Kováčová a Róbert Mihalik, do zoznamu 
žiadateľov o pridelenie bytu v Bytovom Dome 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. 
 
 
Na OSS bola doručená 1 žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy k nájomnému bytu v Bytovom dome 
Olympia v Nitre: p. Kristína Ševelová. 
 
Komisia MZ uznesením č.41/2020 prerokovala žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy k nájomným 
bytom v Bytovom dome Olympia  a odporúča primátorovi mesta Nitry schváliť predĺženie nájomnej 
zmluvy k nájomnému  bytu v Bytovom dome Olympia na dobu 3 roky: p. Kristína Ševelová 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 9. : Byty nižšieho štandardu, Orechov dvor, Nitra 

 
Na OSS bola doručená 1 nová žiadosť o pridelenie bytu nižšieho štandardu na Orechovom dvore v 
Nitre: p. Dominika Gavulová, spĺňa  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. 
 
Komisia uznesením č.42/2020 prerokovala 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 a odporúča odboru sociálnych služieb 
zaradiť žiadateľku, p. Dominiku Gavulovú, do zoznamu žiadateľov pre  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. 
Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
 
                  PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD., v.r. 
                                         predsedníčka Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie 
                    a podporu verejného zdravia 
Zapisovateľky: 
Mgr. Marcela Brezinová 
Mgr. Andrea Dirnbachová 


