
 

 

Z á p i s n i c a 

z Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia  zo dňa 12.05.2020 

(per rollam ) 

 

Účastní ohlasovania per rollam : 10       

 

Program: 

 

 

 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí  

3. Domy s opatrovateľskou službou  

4. Bytový Dom Senior 

5. Nájomné byty na Dvorčanskej ulici 63, Nitra 

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

7. Rôzne. 

 

 

K bodu 1: Otvorenie, schválenie programu rokovania 

 

Komisia uznesením č.73/2020  prerokovala a schválila  program zasadnutia.  

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

 

 

K bodu 2. : Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí  

 

Kontrola plnenia uznesenia  č.51/2020  ambasádorke pre komunitnú prácu dopracuje informatívnu 

správu v zmysle pripomienok vyplývajúcich z diskusie a zároveň doloží Informáciu o opatreniach 

realizovaných v jednotlivých MČ s MRK zo strany mesta v nadväznosti na prevenciu šírenia pandémie 

COVID – 19 a pomenovanie potencionálnych úskalí. 

T: 12.05.2020 

 

Uvedené informatívne správy neboli na zasadnutie Komisie MZ doložené, menovaná v mailovej 

komunikácii uviedla, nasledovné:  “V zmysle riešenia aktuálnej situácie spojenej s COVID 19 

v lokalitách s prítomnosťou MRK, požadovaný materiál k bodu 4, resp. doplnenie materiálu sociálnej 

komisii dodám v najbližšom júnovom termíne“.  

 

 

 

 

 

K bodu 3: Domy s opatrovateľskou službou (ďalej len „DOS“) 

 

 Na odbor sociálnych služieb (ďalej len „OSS“) bola doručená 1 nová žiadosť o pridelenie bytu v 

Dome s opatrovateľskou službou -  p. Marián Gerhát (por.č.7),  v DOS, Janka Kráľa 2, Nitra - 

dvojgarsónka, v DOS, Bernolákova 16, Nitra –    1- izbový byt.  

 

 

Komisia uznesenímč.74/2020 prerokovala žiadosť p. Mariána Gerháta  a odporúča odboru 

sociálnych služieb zaradiť p. Mariána Gerháta  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. 



 

 

 

V DOS na Janka kráľa 2 v Nitre je  aktuálne 1 voľný byt – pavilón A, garsónka, č.36/ 3.poschodie. 

 

 

Stanovisko OSS : p. Emilovi Ploščinskému bol na komisii MZ dňa 03.12.2019 pridelený byt v DOS 

na Janka kráľa 2 v Nitre v pavilóne B. Uvedený byt odmietol z dôvodu zhoršenej  prístupnosti  ( 

k výťahu vedú schody, výťah je malý, nie je možný presun invalidným vozíkom). Na komisii MZ zo 

dňa 14.01.2020 bol opätovne zaradený do zoznamu žiadateľov. Vzhľadom na to, že sa uvoľnil byt 

v pavilóne A, OSS odporúča menovanému pridelenie bytu.  

 

Komisia uznesenímč.75/2020 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. 36/3.poschodie, DOS, Pavilón A, Janka Kráľa 2, Nitra  - p. Emil Ploščinský 

mimo poradia v akom je uvedený v evidencii žiadateľov z mimoriadnych  dôvodov  na základe 

individuálneho posúdenia nepriaznivej bytovej a sociálnej situácie, ktorá si vyžadovala okamžité 

riešenie.  

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

 

 

 

K bodu č.4 Bytový dom Senior 

 

Na OSS bola doručená 1 nová žiadosť  o pridelenie bytu v Bytovom dome Senior, Krčméryho 2C, 

Nitra -  p.Ing. Viliam Mokráň (garsónka, por.č.21).   

 

Komisia uznesením č.76/2020 prerokovala žiadosť o pridelenie bytu v Bytovom dome Senior p. Ing. 

Viliama Mokráňa a odporúča  odboru sociálnych služieb zaradiť  p. Ing. Viliama Mokráňa  (1-izbový 

byt – por.č. 21) 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. 

 

V Bytovom dome Senior nie je k dnešnému dňu žiadny voľný byt.  

 

 

K bodu 5 :  Nájomné byty na Dvorčanskej ulici 63, Nitra 

 

Na OSS bola doručená 1 nová žiadosť o vydanie súhlasu predĺženia zmluvy o nájme bytu vo 

vlastníctve mesta Nitry od p. Blanky Navrátilovej a p. Jozefa Navrátila. 

 

Komisia MZ uznesením č.77/2020 prerokovala žiadosť o predĺženie nájomných zmlúv k nájomným 

bytom na Dvorčanskej ul. 63 v Nitre  a odporučila primátorovi mesta Nitry schváliť predĺženie 

nájomnej zmluvy k nájomnému bytu na Dvorčanskej 63 v Nitre na dobu 3 rokov: p. Blanke 

Navrátilovej a p. Jozefa Navrátila. 

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

 

 

 

K bodu 6  : Nájomné byty v Bytovom dome Olympia, Tr. Andreja Hlinku 57, Nitra 

 

Na OSS boli doručené 2 nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu v BD Olympia, tr. A. Hlinku č. 57 

v Nitre: p. Mário Pajerchin, p. Ing. Roman Oravec. 

 

Komisia uznesenímč.78/2020 prerokovala žiadosti o pridelenie nájomného bytu v Bytovom Dome 

Olympia v Nitre a odporúča odboru sociálnych služieb zaradiť  žiadateľov, p. Mário Pajerchin, p. Ing. 



 

 

Roman Oravec 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. 

 

Dávame do pozornosti 1 voľný byt:  byt č. 30.,  4. posch., 1 – izbový byt. 

 

Stanovisko OSS: predmetný byt  navrhujeme prideliť p. Anite Vallovej (pod por.č. 13) z dôvodu, že 

menovaná opakovane kontaktovala referentky OSS za účelom riešenie bytovej situácie. P. Vallová má 

t.č. 33 rokov, budúci rok presiahne hranicu veku (34 rokov)na zaradenie do zoznamu žiadateľov, ako 

aj možnosť o pridelenie nájomného bytu v BD v Olympii. Náhradníčku navrhujeme p. Moniku 

Šlaukovú (pod.por.č. 1), ktorej žiadosť evidujeme od roku 2017 v zozname žiadateľov BD Olympia. 

 

Komisia uznesením č.79/2020 prerokovala  voľný byt č. 30/4.posch. 1 – izbový byt v BD Olympia na 

Triede A. Hlinku č. 57 v Nitre v zmysle č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta 

Nitry v znení Dodatkov č. 1-11 odporúča primátorovi mesta Nitry schváliť pridelenie bytu č. 

30/4.posch. 1- izbový byt  p. Anite Vallovej ( pod por.č. 13), náhradníčka v prípade neprevzatia bytu 

30/4.posch. 1 – izbový byt v BD Olympia na Triede A. Hlinku č. 57 v Nitre  p. Monika Šlauková ( pod 

por.č. 1). 

Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 1. 

 

 

 

K bodu 7 : Rôzne 

 

Ing. Mgr. Juraj Barát 

 

Člen Komisie MZ p. Ing. Mgr. Barát sa zaujímal o testovanie ľudí bez domova, najmä o dodanie 

rýchlotesterov pre uvedenú cieľovú skupinu, nakoľko pre potreby nocľahárne neboli dodané.  

Vedúca OSS telefonicky kontaktovala p. Ing. Mgr. Baráta a informovala ho o skutočnosti, že 

rýchlotestery boli dodané pre Mesto Nitra (pre zamestnancov útulku a nocľahárne) a pre Správu 

zariadení sociálnych služieb pre klientov a zamestnancov pobytových sociálnych služieb.  

Odporučila v  danej veci kontaktovať vedúcu oddelenia  sociálnych vecí  na Nitrianskom 

samosprávnom kraji p. Mgr. Katarínu Matušicovú.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  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 


