
Z á p i s n i c a 
z Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia  zo dňa 09.06.2020 

(per rollam) 
 

Účastní per rollam:   7   
 
Program: 
 
 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí (Mgr. Blaháková – Informatívne 

správy)  
3. Výpočet EON – OS 
4. Informatívna správa o stravovaní klientov ZOS a ZpS na Janského 7 v Nitre  
5. Plán práce Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia na II. polrok 

2020 
6. Návrhy pracovnej skupiny “ Family  friendly“ 
7. Domy s opatrovateľskou službou  
8. Bytový Dom Senior 
9. Nájomné byty na Dvorčanskej ulici 63, Nitra 
10. Nájomné byty v Bytovom dome Olympia, Tr. Andreja Hlinku 57, Nitra 
11. Rôzne 

 
 
 
 
K bodu 1: Otvorenie, schválenie programu rokovania 
  
 
Komisia uznesením č.80/2020 prerokovala a schválila program zasadnutia Komisie MZ bez bodov č.2, 
č.3, č.4 a č.6,  ktoré odporúča predložiť na najbližšie zasadnutie Komisie MZ, t.j. 14.07.2020.  
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
K bodu 5.: Plán práce Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia na II. polrok 
2020 
 
Jedným z bodov zasadnutia  Komisie MZ bol Plán práce Komisie MZ pre sociálne veci, bývane 
a podporu verejného zdravia na II.polrok 2020 so stanovením nasledovných termínov:  
 
14. júl 2020 
18. august 2020 
22. september 2020 
13. október 2020 
10. november 2020                            
15. december 2020 
 
Komisia uznesením č.81/2020 prerokovala  Plán práce Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie 
a podporu verejného zdravia na II. polrok 2020 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť 
Plán práce Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia na II. polrok 2020 
v zmysle stanovených termínov.  
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0.  



 
 
 
 
K bodu 7.: Domy s opatrovateľskou službou  
 
 Na odbor sociálnych služieb nebola doručená žiadna žiadosť o pridelenie bytu v DOS. 
 
 V Dome s opatrovateľskou službou, Janka Kráľa 2, Nitra evidujeme 1 voľný byt : 2 garsónka, byt            
č. 208/prízemie (p. Nitrianska byt odmietla). 
 
Komisia uznesením č.82/2020 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-garsónka, č. 208/prízemie, DOS, Janka Kráľa 2, Nitra  - p. Marián Gerhát.  
Hlasovanie: za –7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
K bodu 8.: Bytový dom Senior 
 
Na odbor sociálnych služieb bola doručená 1 nová žiadosť  o pridelenie bytu v Bytovom dome Senior, 
Krčméryho 2C, Nitra : p.Melánia Hamadová (1- izbový byt, por.č.9)   
 
Komisia uznesením č. 83/2020 prerokovala žiadosť o pridelenie bytu v Bytovom dome Senior p. 
Melánie Hamadovej a odporúča  odboru sociálnych služieb zaradiť  p. Melániu Hamadovú (1- izbový 
byt, 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 – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
V Bytovom dome Senior evidujeme  – 1-izbový byt č.34/2. poschodie (p. Rácová byt odmietla). 
 
Komisia uznesením č. 84/2020 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 § 4 ods. 2, schváliť pridelenie:  1- izbový byt, č.34/2.posch.– p.Peter Greguš.  
 Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
 
K bodu č.9 Nájomné byty na Dvorčanskej ul. č. 63 v Nitre 
 
Odbor sociálnych služieb eviduje 2 nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Dvorčanskej 63 v 
Nitre : p. Ing. Viliam Mokráň, p. Jana Sláviková, 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. 85/2020 prerokovala žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Dvorčanskej 63 
v Nitre a odporúča odboru sociálnych služieb zaradiť  žiadateľov, : p. Ing. Viliam Mokráň, p. Jana 
Sláviková,   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. 
 
 
OSS eviduje 1 novú žiadosť o vydanie súhlasu predĺženia zmluvy o nájme bytu vo vlastníctve mesta 
Nitry od   
 



Komisia MZ uznesením č. 86/2020  prerokovala žiadosť o predĺženie nájomných zmlúv k nájomným 
bytom na Dvorčanskej ul. 63 v Nitre  a odporúča primátorovi mesta Nitry schváliť predĺženie nájomnej 
zmluvy k nájomnému bytu na Dvorčanskej 63 v Nitre na dobu 3 rokov: p. Klaudii Spišiakovej. 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
K bodu č.10 Bytový dom Olympia, Tr. A. Hlinku 57, Nitra 
 
OSS eviduje 2 nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu v BD Olympia, tr. A. Hlinku č. 57 v Nitre: 
p. Renáta Lakatošová, p. Jana Sláviková. 
 
Komisia uznesením č. 87/2020 prerokovala žiadosti o pridelenie nájomného bytu v Bytovom Dome 
Olympia v Nitre a odporúča odboru sociálnych služieb zaradiť  žiadateľov, p. Renáta Lakatošová, p. 
Jana Sláviková 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 – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
Dávame do pozornosti 2 voľné byty:  byt č. 46.,  6. posch., 1 – izbový byt a byt č. 48.,  6. posch.,                   
1 – izbový byt 
 
Stanovisko OSS:  
predmetné byty navrhujeme prideliť v zmysle poradia zoznamu žiadateľov na Bytový dom Olympia 
pod. por. č. 1 Monika Šlauková (náhradník  pod por. č. 3 Marek Ivanič) 
pod por. č. 2. Tomáš Kováč ( náhradník pod por. č. 4 Mgr. Matej Šimjak) 
 
Komisia uznesením  č.88/2020 prerokovala  voľný byt č. 46/6.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. 46/6.posch. 
1- izbový byt  p. Monika Šlaukovej ( pod por.č. 1), náhradník v prípade neprevzatia bytu 46/6.posch.      
1 – izbový byt v BD Olympia na Triede A. Hlinku č. 57 v Nitre  p. Marek Ivanič ( pod por.č. 3). 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
Komisia uznesením č.89/2020  prerokovala  voľný byt č. 48/6.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. 48/6.posch. 
1- izbový byt  p. Tomáš Kováč (pod por .č. 2), náhradník v prípade neprevzatia bytu 46/6.posch.                  
1 – izbový byt v BD Olympia na Triede A. Hlinku č. 57 v Nitre  p. Mgr. Matej Šimjak ( pod por.č. 4). 
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. 
                                         predsedníčka Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie 
                    a podporu verejného zdravia 
 
 
 
Zapisovateľky: 
Mgr. Marcela Brezinová 
Mgr. Andrea Dirnbachová 


