
Z á p i s n i c a 

z Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia  zo dňa 31.03.2020 
(hlasovanie online prostredníctvom SKYPE ) 

 
Účastní online: : 9 
       
 

Program: 

 
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 
2. Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 
3. Prehľad bytov a  priemerných nákladov na bývanie v nájomných bytoch na rok 2020 
4. 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 Komsie MZ s programom zasadnutia.  
 
Komisia uznesením č.45/2020 prerokovala a schválila program zasadnutia.  
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 

K bodu 2.: Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 

 
Vedúca odboru sociálnych služieb PhDr. Naďa Šimová (ďalej len „vedúca OSS“) predložila prehľad 
ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len „EON“) za sociálne služby poskytované mestom Nitra 
v roku 2019.  
V prehľade sú uvedené priemerné bežné výdavky a priemerne skutočne dosiahnuté príjmy z platenia 
úhrad za jednotlivé  sociálne služby poskytované mestom Nitra za rok 2019. 
Zároveň bol predložený aj Rozbor hospodárskej činnosti príspevkovej organizácie Správy zariadení 
sociálnych služieb  (ďalej len „SZSS“) za rok 2019. Jedná sa o sumárny prehľad príspevkovej 
organizácie v textovom, číselnom a štatistickom prevedení. 
 
Predsedníčka Komisie PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. sa v rámci predložených materiálov 
informovala  ohľadom nasledovných požiadaviek, na ktoré odpovedala vedúca OSS: 

1. Aktuálny stav zamestnancov  na jednotlivých úsekoch SZSS 
- pomocný personál je dosadzovaný na miesta podľa potreby, najväčšie výpadky 

zamestnancov sú v stravovacom úseku. 
2. Mzdy zamestnancov  SZSS – navýšenie miezd zamestnancov v zmysle valorizácie miezd 

- v januári vedúca OSS riešila valorizáciu miezd s jednotlivými vedúcimi úsekov SZSS. 
3. EON mesta Nitra za rok 2019, vysvetlenie dosiahnutých výdavkov a príjmov za jednotlivé 

sociálne služby 
- prehľad bol zostavený v zmysle rozboru SZSS za sociálne služby registrované na VÚC 



4. Zníženie EON za jednotlivé sociálne služby poskytované SZSS (denný stacionár, prepravná 
služba) v roku 2019 ako aj v rámci sociálnej služby poskytovanej v útulku pre jednotlivcov 
s deťmi a v útulku pre bedomovcov. 
- odpoveď bude zaslaná členom Komisie MZ emailom.  

   
Vedúca OSS informovala, že k výpočtu EON - OS bude vydané aj jednotné usmernenie, ktoré sa bude 
každoročne aplikovať pre všetkých. 
 
Úlohy OSS: 

1. Predložiť  jednotné usmernenie k výpočtu EON - OS 
T:  zaslať emailom. 

2. Odôvodnenie  zníženia EON v rámci sociálnych služieb poskytovaných SZSS (denný stacionár, 
prepravná služba) ako aj v rámci poskytovanej sociálnej služby v útulku pre jednotlivcov 
s deťmi a v útulku pre bezdomovcov. 

      T: zaslať emailom. 
 
Komisia uznesením č.46/2020 prerokovala Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov za sociálne 
služby poskytované mestom Nitra v roku 2019 a berie na vedomie.  
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
Komisia uznesením č.47/2020 prerokovala Rozbor hospodárskej činnosti príspevkovej organizácie 
Správa zariadení sociálnych služieb za rok 2019 a berie na vedomie.  
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 

K bodu 3.: Prehľad  bytov a priemerných nákladov na bývanie v nájomných bytoch na rok 2020 

 

Vedúca OSS informovala členov Komisie MZ o prehľade bytov a priemerných nákladov na bývanie 
v nájomných bytoch na rok 2020.  
Mesto Nitra eviduje potrebu zabezpečenia vlastného prestupného  bývania. 
Predsedníčka Komisie MZ PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. konštatovala, že by v uvedenom 
prípade bola potrebná právna analýza na základe ktorej by mohli prejsť vytypované byty vo verejnom 
záujme zo spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o  na Mesto Nitra.  
 
Komisia uznesením č.48/2020 prerokovala Prehľad bytov a priemerných nákladov na bývanie 
v nájomných bytoch na rok 2020 a ukladá odboru sociálnych služieb pripraviť v spolupráci so 
spoločnosťou Službyt Nitra s.r.o. podklady k prestupnému bývaniu vrátane vytypovania bytov vo 
vlastníctve mesta pridelených Službytu Nitra s.r.o, ktoré by mohli byť využité na uvedené účely. 
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
Členovia Komisie MZ sa informovali o výstavbe nových nájomných bytov na Tehelnej ulici v Nitre. 
 
Úloha OSS: na najbližšie zasadnutie Komisie MZ predložiť aktuálny zoznam jednotlivých schválených 
poradovníkov k 01.04.2020 prostredníctvom spoločnosti Službyt Nitra s.r.o. 
T: 21.04.2020. 
 
K bodu . 4: Rôzne 

 
Vedúca OSS informovala členov Komisie MZ o jednotlivých opatreniach, ktoré Mesto Nitra aktuálne 
zabezpečuje v súvislosti s opatreniami proti šíriacej sa epidémii COVID – 19. 
 



Vzhľadom k mimoriadnej situácii bol zriadený krízový štáb mesta Nitry, v ktorom majú zastúpenie 
predstavitelia mesta a mestských organizácií.  Denne komunikujú a prezentujú najdôležitejšie návrhy 
a opatrenia pre ochranu zdravia obyvateľov, ako aj možnosti adekvátnej pomoci.  
 

 Seniori  
 
Mesto Nitra zriadilo linku pomoci (telefonická linka, email), ktorá je k dispozícii  od 8,00 hod do 
14,00 hod v pracovné dni. Občania sa môžu obrátiť s pomocou o zabezpečenie nákupu potravín, 
liekov a dovozu rúšok, prípadne sa môžu informovať ohľadom pomoci v rámci poskytovania 
sociálnych služieb.   
Konkrétna pomoc je určená pre tých občanov, ktorí majú 65 rokov a viac, sú osamelo žijúci, odkázaní 
na pomoc iných.  
Mesto Nitra zabezpečuje  odovzdávanie rúšok seniorom v domácnostiach, donášku potravín  a liekov 
osamelo žijúcim seniorom v spolupráci so SZSS.  
 
Úloha OSS: zistiť prostredníctvom odboru komunikácie a propagácie možnosť distribúcie 
informačných letákov zameraných na možnosti pomoci pre občanov mesta Nitry. 
T: zaslať emailom.  
 

 Sociálne služby – SZSS 

 
V rámci poskytovania sociálnych služieb SZSS : 

a) denný stacionár – sociálna služba sa od 10.03.2020 do odvolania neposkytuje, 
b) opatrovateľská služba – zabezpečuje sa len v obmedzenej prevádzke, v nevyhnutných 

prípadoch  a po nevyhnutnú dobu,  opatrovateľky sú operatívne rozdeľované, 
c) zariadenie opatrovateľskej služby a zariadenie pre seniorov – od 06.03.2020 je zákaz návštev 

do zariadení, pohyb klientov je možný len v rámci zariadenia. 
V zariadení je zabezpečovaná pravidelná dezinfekcia a sleduje sa dodržiavanie jednotlivých 
opatrení. Zároveň bolo zabezpečené vyčlenenie špeciálnych miestností na prípadné krízové 
situácie, bolo pripravených 17 lôžok na samostatnom poschodí s oddeleným vstupom, 

d) prepravná služba – poskytovanie sociálnej služby je obmedzené, resp. pozastavené do 
odvolania, 

e) sociálna služba v jedálni – obedy sa neposkytujú formou stravovania v jedálni, kuchyne 
zabezpečujú balenie obedov do jednorazových obalov, ktoré odovzdávajú klientom za 
prísnych hygienických opatrení. Zároveň je možnosť zabezpečiť si stravovanie formou iných 
reštauračných zariadení, o ktorých je možné dozvedieť sa na webovej stránke mesta Nitry na 
základe spracovanej mapky, 

f) denné centrá – sociálna služba sa neposkytuje od 10.03.2020 do odvolania, 
g) sociálna výdajňa potravín je od 16.03.2020 zatvorená do odvolania. 

 
 Ľudia bez domova  

 
V rámci pomoci ľuďom bez domova mesto Nitra rokuje s okresným krízovým štábom o vyčlenení 
určitých priestorov z dôvodu karanténnych opatrení. Uvažuje sa o príprave budovy bývalého hotela 
Amfiteátra, kde by malo byť k dispozícii 11 samostatných izieb so sociálnym zariadením. Stravovanie 
a iné potrebné hygienické pomôcky budú zabezpečené cestou SZSS.   
 
Člen Komisie MZ p. Ing. Mgr. Barát vzniesol požiadavku možnosti zabezpečenia germicidných 
žiaričov a bezdotykových teplomerov. 
 
Úloha OSS : SZSS po obdržaní 4 germicidných žiaričov zapožičia 1 žiarič pre potreby nízkoprahovej 
nocľahárne sv. Rafaela v Nitre. 
T: ihneď zabezpečí OSS 
 



Úloha OSS : informácie o zabezpečovaní dezinfekcie a jednotlivých opatreniach v Útulku pre 
bezdomovcov na Štúrovej ulici 55 v Nitre a  v Útulku pre jednotlivcov s deťmi na Krčméryho ulici 22 v 
Nitre 
T: zaslať  emailom.  
 

 Rómovia  
 
V lokalitách s rómskou komunitou je zabezpečovaný nákup dezinfekčných prostriedkov, distribúcia 
rúšok, meranie teploty obyvateľom, sú upovedomení o potrebe nosenia rúšok, dodržiavaní 
hygienických pravidiel a potrebe zdržiavania sa prevažne vo svojej domácnostiach. Mesto Nitra 
zakúpilo tekuté mydlá a náhradné nádoby na mydlá pre 61 nájomníkov bývajúcich v rómskych 
lokalitách. 
 
Terénni pracovníci pracujúci v lokalitách s rómskou komunitou zabezpečujú neustálu osvetu 
o potrebných opatreniach a zabezpečujú kontrolu vody kartovým systémom.   
  
 
Odbor sociálnych služieb pravidelne aktualizuje jednotlivé opatrenia v rámci všetkých cieľových 
skupín. 
 
Úloha OSS : Prehľad všetkých vykonaných opatrení Mesta Nitra v súvislosti s COVID – 19. 
T:  finálnu verziu zaslať emailom. 
 
 
 
 
Vedúca OSS informovala prítomných o 2 podaných  žiadostiach o grant cestou Tatra banky a nadácie 
Orange. 
 
Členka Komisie MZ p. Mgr. Viera Čanigová informovala členov Komisie MZ o možnosti podania 
výzvy na dotáciu pre rodiny v núdzi, ktorú zverejnilo MPSVaR.  
Zároveň informovala o linke podpory VÚDPaP, ktorá v prípade záujmu zabezpečuje psychologické 
a špeciálno-pedagogické poradenstvo.   
 
 
Členka Komisie MZ MUDr. Adriana Filipová predložila požiadavku zabezpečovania dezinfekcie 
polikliník v meste Nitra. Poukázala na potrebu pravidelnej dezinfekcie priestorov (aspoň 1 x týždenne, 
napr. počas víkendov) a zabezpečenia mobilných stojanov na dezinfekciu.  
 
Úloha OSS: požiadať spoločnosť  Službyt Nitra s.r.o. o zaslanie stanoviska k zabezpečovaniu 
dezinfekcie polikliník, t.j. aký je aktuálny stav a čo sa plánuje zabezpečovať a v akom rozsahu.  
T: zaslať emailom.  
  
 
 
                  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 


