
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného        

zdravia  zo dňa 09.11.2021 
(online) 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: 3 
Neospravedlnení: 0 
Prizvaní:                      2 
 
 
Program: 
 
 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 
2. Kontrola plnenia uznesení  (zoznam uznesení ) 
3. Žiadosť o pridelenie bytu do podnájmu – rodina Medzayová 
4. Udelenie výnimky na predĺženie nájomnej zmluvy – p. Peter Salay, Rýnska 17, Nitra 
5. Finálny návrh rozpočtu SZSS pre rok 2022  
6. Finálny návrh rozpočtu OSS pre rok 2022  
7. Domy s opatrovateľskou službou  
8. Bytový Dom Senior 
9. Byty  na Dvorčanskej ulici 63 v Nitre 
10. Prideľovanie nájomných bytov v Bytovom dome Olympia, Tr. Andreja Hlinku 57, Nitra,  
11. Byty nižšieho štandardu Orechov dvor 
12. Službyt Nitra, s.r.o. – byt vo verejnom záujme, Rýnska 8, Nitra 
13. Rôzne  

a) Misionárska ulica – riešenie nájomníkov, aktualizácia 
b) Odbor majetku – informácie k využitiu stavby HOTEL TENIS (zriadenie ZOS -ky  pre ĽBD) 

 
 
 
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.182/2021 prerokovala a schválila program zasadnutia s nasledovnými zmenami: 
doplnenie nového bodu č.12, preradenie bodu č. 5 sa za bod č. 2.  
Hlasovanie: za –8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení (zoznam uznesení) 
 
 
Predsedníčka  Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia PhDr. Anna Laurinec 
Šmehilová, PhD.  informovala prítomných o kontrole zoznamu uznesení. Zoznam uznesení bol na základe 
uznesenia č.163/2021 prerokovaný a upravený.  



 
 
 
K bodu 3: Finálny návrh rozpočtu SZSS pre rok 2022 
 
Riaditeľka Správa zariadení sociálnych služieb PhDr. Libuša Mušáková predložila prítomným návrh 
rozpočet organizácie na rok 2022. 
 
V materiáli sú uvedené ponížené kapitálové položky v rozsahu 86.000 €. PhDr. Anna Laurinec 
Šmehilová, PhD. deklarovala nespokojnosť s ponížením návrhu rozpočtu o kapitálový výdavky a 
pripomienkovala, že nie je možné každoročne schvaľovať rozpočet SZSS bez kapitálových nákladov na 
modernizáciu budov a zariadenia a len sanovať havarijné stavy.  
 
Komisia uznesením č.183/2021 prerokovala Návrh rozpočtu Správy zariadení sociálnych služieb Nitra 
pre rok 2022 a odporúča MZ v Nitre schváliť Návrh rozpočtu Správy zariadení sociálnych služieb Nitra 
so zapracovaním kapitálových výdavkov zo záverečného účtu  za rok 2021. 
Hlasovanie: za –8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
K bodu  4 : Prideľovanie nájomných bytov vo verejnom záujme  
 
Vedúca OSS informovala, že Spoločnosť Službyt Nitra,s.r.o. predkladá jeden voľný nájomný byt č.9/2 
na ul. Rýnska č.8 v Nitre, ktorý je vyčlenený vo verejnom záujme.  
 
 
Komisia uznesením č.184/2021 prerokovala voľný byt č. 9/2 na ul. Rýnska č.8 v Nitre a odporúča 
primátorovi mesta Nitry v zmysle VZN č.1/2011 v znení neskorších dodatkov schváliť pridelenie bytu vo 
verejnom záujme č.9/2.poschodie, 2 – izbový byt – pod por. č.1. Silvia Púpavová (zabezpečuje 
zdravotnícku starostlivosť) Náhradník v prípade neprevzatia bytu9/2.poschodie, 2 – izbový byt: Monika 
Lahučká, pod por.č.2. 
Hlasovanie: za –8, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
K bodu 5.: Žiadosť o pridelenie bytu do podnájmu – rodina Medzayová 
 
Rodina Medzayová si dňa 05.11.2021 podala žiadosť o pridelenie bytu do podnájmu. Spĺňa podmienky 
na pridelenie bytu podľa Smernice č.7/2021 o postupe prideľovania nájomných bytov do podnájmu. 
K 01.11.2021 Borinka – Alzheimercentrum ZSS, Dolnočermánska 62, Nitra ukončila nájom k bytu 

č. 34, Brezová 4, Nitra, kde v predmetnom byte poskytovali manželia Medzayoví pestúnsku starostlivosť 
od roku 2002.V záujme usporiadania právnych vzťahov je uzatvorená zmluvu medzi Mesto Nitra ako 
vlastníkom a nájomný byt je pridelený vo verejnom záujme spol. Službyt Nitra, s.r.o., ktorý dňa 
01.11.2021 uzatvoril s manželmi Medzayovými zmluvu o podnájme k predmetnému bytu.  
 
Komisia uznesením č.185/2021 prerokovala žiadosť rodiny Medzayovej o pridelenie nájomného č. 34, 
Brezová 4, Nitra a odporúča primátorovi Mesta Nitry schváliť uzatvorenie zmluvy o podnájme v zmysle 
Smernice Mesta Nitry č. 7/2021 o postupe prideľovania nájomných bytov do podnájmu. 
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
K bodu 6  :  Udelenie výnimky na predĺženie nájomnej zmluvy – p. Peter Salay, Rýnska 17, Nitra 
 



Vedúca OSS informovala prítomných,  že na kanceláriu primátora bola doručená  žiadosť od p. Petra 
Salaya, ktorý má nájomnú zmluvu na nájomný byt platnú do 30.09.2021. Listom zo dňa 27.10.2021  
p. Peter Salay požiadal o udelenie výnimky pri predĺžení zmluvy o nájme k bytu na Rýnskej 17. 
Podmienky uzatvárania a predĺženia zmluvy o nájme k predmetnému bytu upravuje Všeobecne záväzné 
nariadenie Mesta Nitry č. 1/2011 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre 
obyvateľov mesta obstaraných z verejných prostriedkov v platnom znení. Jednou z podmienok pre 
predĺženie zmluvy o nájme k takémuto bytu je minimálna výška príjmu, ktorú p. Salay za rok 2020 
nespĺňa. Pán Salay pracuje v gastrosektore, príjem mal aj zo zahraničia, v dôsledku pandémie však jeho 
príjmy nedosahujú požadovanú minimálnu výšku.  
Vzhľadom k tomu, že p. Salay má uhradené záväzky voči Mestu Nitra a spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o., 
ako aj ku skutočnosti, že nastali objektívne prekážky na strane p. Salaya doložiť dosiahnutú minimálnu 
výšku príjmu za rok 2020, odbor sociálnych služieb z hľadiska sociálno-spoločenských dopadov na život 
občana mesta a v záujme predchádzania patologických dôsledkov straty zamestnania, odporúča predĺžiť 
p. Salayovi zmluvu o nájme k bytu č. 19, 1. poschodie, Rýnska 17, Nitra na dobu 1 roka. 
 
Úloha OSS: Budúci rok do návrhu nového znenia VZN  zapracovať podmienky pre predĺženie zmluvy 
o nájme k takémuto bytu z hľadiska sociálno-spoločenských dopadov na život z dôsledku pandémie 
Covid 19. 
 
Komisia uznesením č.186/2021 prerokovala žiadosť p. Petra Salaya o výnimku pri predĺžení nájomnej 
zmluvy k bytu č.19, 1. posch,, ul. Rýnska v Nitre a odporúča primátorovi Mesta Nitra schváliť predĺženie 
zmluvy o nájme k bytu č.19, 1.posch, ul. Rýnska 17 v Nitre na dobu 1 roka z dôvodu straty príjmu počas 
pandémie Covid 19. 
Hlasovanie: za –8, proti – 0, zdržal sa – 1. 
 
 
K bodu 7  :Finálny návrh rozpočtu OSS pre rok 2022  
 
Vedúca OSS PhDr. Naďa Šimová predložila prítomným finálny návrh rozpočtu OSS pre rok 2022, ktorý 
bude predložený na rokovanie MZ v Nitre v decembri tohto roku.  
 
Predložený návrh rozpočtu je upravený oproti pôvodnému zneniu nasledovne: 

a) z položky finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov úprava – 10.000 € 
b) z položky dotácie : sociálna oblasť a podpora verejného zdravia návrh na úpravu + 50000€ 
c) položka Budúcnosť, n.o. + 10.000€ 
d) položka Združenie STORM +16.500€ 
e) položka Diecézna charita Hospic -10.000€ 
f) položka transfer pre dobrovoľnícke aktivity +10.000€ 
g) položka III. KPSS - +30.000 € 

 
PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. a ďalší členovia komisie deklarovali nespokojnosť a poukázali na 
nedostatočné navýšenie rozpočtovaných položiek, ktoré boli odborom ekonomiky krátané a skonštatovali 
nedostatočnú úpravu návrhu vzhľadom na sociálne potreby obyvateľov mesta a na plnenie strategických 
dokumentov schválených Mestským zastupiteľstvom v Nitre.  
 
Komisia uznesením č.187/2021 prerokovala Návrh rozpočtu OSS pre rok 2022 a odporúča MZ v Nitre 
neschváliť Návrh rozpočtu OSS pre rok 2022 v predloženom znení.  
Hlasovanie: za –8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
K bodu 8. Domy s opatrovateľskou službou 
 



Vedúca OSS informovala prítomných, že na odbor sociálnych služieb bola doručená 1 nová žiadosť 
o pridelenie bytu v dome s opatrovateľskou službou: p. Rudolf Karvay (por.č.1). 
 
Komisia uznesením č.188/2021 prerokovala žiadosť p. Rudolfa Karvaya odporúča odboru sociálnych 
služieb zaradiť –p. Rudolfa Karvaya zmysle Smernice č. 5/2011 o postupe prideľovania bytovv DOS 
v znení Dodatkov č. 1-3 do poradia, podľa počtu dosiahnutých bodov.  
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
Ďalej informovala o šiestich voľných bytoch v Dome s opatrovateľskou službou, Janka Kráľa 2, Nitra, 
byt č. 202, blok A. 1.posch, garsónka; byt č. 11, blok  B. 1.posch., garsónka; byt č. 10, blok B. 1.posch., 
garsónka; byt č. 38, blok B, 3.posch, garsónka;byt č. 23, blok B, 2.posch, garsónka;byt č. 205, blok A, 
1.posch, garsónka. 
 
Vedúca OSS upozornila na kritickú situáciu v DOS J. Kráľa č.2 v Nitre ohľadom nájomníkov, ktorí 
svojím správaním sústavne porušujú Domový poriadok (požívanie alkoholických nápojov, 
neprispôsobivé správanie a prespávanie ľudí bez domova v bytových jednotkách...). OSS plánuje 
vykonať kontrolu v dome s opatrovateľskou službou a upokojiť situáciu s obyvateľmi. Vzhľadom 
k uvedenému, navrhujeme prideľovanie voľných nájomných bytov odložiť na najbližšie zasadnutie 
komisie, to tej doby byty zostávajú naďalej voľné. 
 
 
K bodu 9. Bytový Dom Senior 
 
 
Na odbor sociálnych služieb bola doručená 1 nová žiadosť  o pridelenie bytu v Bytovom dome Senior, 
Krčméryho 2C, Nitra: p. Vladimír Marci (por.č.11). 
 
Komisia MZ uznesením č. 189/2021 prerokovala žiadosti o pridelenie bytu v Bytovom dome Senior 
a odporúča  odboru sociálnych služieb zaradiť p. Vladimíra Marcihov 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 –  8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
K bodu 10. :Byty  na Dvorčanskej ulici 63 v Nitre 
 
Vedúca OSS informovala členov Komisie MZ, že na OSS boli doručené 2 nové žiadosti o pridelenie 
nájomného bytu na Dvorčanskej 63 v Nitre: p. Mária Svitačová, p. Anabela Ševelová, spĺňajú podmienky 
v zmysle VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení neskorších 
dodatkov.   
 
Komisia MZ uznesením č.  190/2021 prerokovala žiadosť o pridelenie nájomného bytu na Dvorčanskej 
63 v Nitre a odporúča odboru sociálnych služieb zaradiť  žiadateľov: p. Máriu Svitačovú, p. Anabelu 
Ševelovú, 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 neskorších dodatkov. 
Hlasovanie: za –8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
Vedúca OSS informovala členov Komisie MZ, že na OSS boli doručených 5 žiadostí o predĺženie 
nájomných zmlúv k nájomným bytom na Dvorčanskej 63 v Nitre: p. Ivan Blaho, p. Edita Libayová, p. 
Ivona Ondušková, p. Bc. Gejza Gajdoš, p. Anna Ružičková.  
 
Komisia MZ uznesením č. 191/2021 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. Ivan Blaho p. Ivona Ondušková, 
p. Bc. Gejza Gajdoš, p. Anna Ružičková.  
Hlasovanie: za - 8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
Komisia MZ uznesením č.192/2021 prerokovala žiadosť p. Edity Libayovej 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 1 roka:p. Edite 
Libayovej. 
Hlasovanie: za - 8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
 
K bodu 11 .: Prideľovanie nájomných bytov v Bytovom dome Olympia, Tr. Andreja Hlinku 57, 
Nitra,  
 
Vedúca OSS informovala členov Komisie MZ, že na OSS boli doručené 2 nové žiadosti o pridelenie 
nájomného bytu v Bytovom dome Olympia v Nitre: p.Bc. Michal Morvay, p. Anabela Ševelová, obaja 
spĺňajú podmienky v zmysle VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry 
v znení neskorších dodatkov. 
 
Komisia uznesením č. 193/2021 prerokovala žiadosti o pridelenie nájomných bytov v Bytovom dome 
Olympia a odporúča odboru sociálnych služieb zaradiťp. Bc. Michal Morvay, p. Anabela Ševelová do 
zoznamu žiadateľov o pridelenie bytu v Bytovom dome Olympia v zmysle VZN č. 8/2004 o zásadách 
nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov. 
Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
Vedúca OSS informovala členov Komisie MZ, že na OSS boli doručené 2 žiadosti o predĺženie nájomnej 
zmluvy k nájomným bytom v Bytovom dome Olympia v Nitre: p. Igor Máčik, p. Bc. Dušan Juhás. 
 
Komisia MZ uznesením č.194/2021 prerokovala žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv k nájomným 
bytom v Bytovom dome Olympia  a odporúča primátorovi mesta Nitry schváliť predĺženie nájomnej 
zmluvy k nájomným bytom v Bytovom dome Olympia na dobu 3 roky:p. Igor Máčik, p. Bc. Dušan Juhás. 
Hlasovanie: za –   8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
Vedúca OSS informovala  prítomných o jednom voľnom byte: 1 – izbový byt, byt č. 45. na  6. posch.. 
 
Komisia uznesením č. 195/2021 prerokovala  voľný byt č. 45/6.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 neskorších dodatkov a odporúča primátorovi mesta Nitry schváliť pridelenie bytu  
č. 45/6.posch.1- izbový byt  p. Bc. Petra Jurecsková (pod por.č.24), náhradník v prípade neprevzatia bytu 
č. 45/6. posch., 1 – izbový byt  v BD Olympia na Triede A. Hlinku č. 57 v Nitre je  p. Bc. Michal Morvay). 
 
Hlasovanie: za –   8 , proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
K bodu 12: Byty nižšieho štandardu Orechov dvor 
 
 
Vedúca OSS predložila členom Komisie MZ jednu novú žiadosť o pridelenie bytu nižšieho štandardu 
v zmysle § 7 ods. 1. VZN č. 1/2011 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom 
pre obyvateľov mesta obstaraných z verejných prostriedkov v znení neskorších dodatkov.  
p. Zdenka Stojková, 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 
neskorších dodatkov podľa § 7 ods. 1.   



 
Komisia MZ uznesením č.196/2021 prerokovala žiadosť p. Zdenky Stojkovej o zaradenie do zoznamu 
žiadateľov k  nájomným bytom nižšieho štandardu Orechov dvor v Nitre  a odporúča odboru sociálnych 
služieb Nitry schváliť zaradenie do zoznamu žiadateľov: p. Zdenku Stojkovú k nájomným bytom nižšieho 
štandardu  Orechov dvor v Nitre. 
Hlasovanie: za –  8, proti – 0, zdržal sa – 0.  
 
 
K bodu 13: Rôzne  
 

a) Misionárska ulica – riešenie nájomníkov, aktualizácia 
 
 
Na poslednom zasadnutí komisie bola OSS pridelená úloha - odkomunikovať s nájomníkmi bytov na ul. 
Misionárska č.15 v Nitre p. Macehom a p. Ing. Mastíkom podanie žiadosti o nájomný byt. 
Dňa 08.11.2021 sa na Mestskom úrade v Nitre uskutočnilo stretnutie za účasti menovaných s vedúcou 
OSS a referentiek pre sociálne bývanie. PhDr. Šimová informovala nájomníkov o skutočnosti, že je v ich 
záujme, aby na riešení bytovej situácie spolupracovali v čo možno najširšej miere, nakoľko Mesto Nitra 
je povinné nimi obývané nájomné byty uvoľniť.  
 
Na stretnutí boli prijaté nasledovné závery: 
 

 P. Maceho: súhlasil s tým že jeho žiadosť z aktuálneho poradovníka na 3– izbového byty bude 
presunutá do poradovníka na 2 – izbové byty, o čom bola informovaná aj spoločnosť Službyt 
Nitra s.r.o.,  

 P. Ing. Mastík: nakoľko nespĺňa podmienky pre pridelenie nájomného bytu postaveného 
s podporou štátu, bude jeho bytová situácia riešená podaním žiadosti o udelenie výnimky 
a pridelenie nájomného bytu v Dome s opatrovateľskou službou, Bernolákova 16 v Nitre. 

 
Prítomní nájomníci na stretnutí apelovali na dodržanie požiadaviek, ktoré vzhľadom na svoje zdravotné 
znevýhodnenie je potrebné, aby nájomné byty spĺňali:  

 najmä však umiestnenie nájomného bytu na vyvýšenom prízemí, resp. 1.poschodí; 
 bezbariérová kúpeľňa. 

 
 
Komisia MZ uznesením č.197/2021 prerokovala Návrh na úpravy v Návrhu poradovníka žiadateľov 
o pridelenie bytu postaveného s podporou štátu a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť 
nasledovné zmeny: 

1. Zaradiť p. Miroslava Maceha z poradovníka na trojizbové byty do poradovníka žiadateľov o 
pridelenie dvojizbového bytu 

2. Prideliť žiadateľom Martina Heráková, Ľuboš Hájek, Miroslav Maceho (žiadatelia 
z Misionárskej) 15 bodov za kritérium 6: zabezpečovanie spoločenských a sociálnych potrieb 
mesta Nitra 

3. Zaradiť žiadateľov Martina Heráková, Ľuboš Hájek, Miroslav Maceho podľa nového počtu 
bodov  

Hlasovanie: za –  8, proti – 0, zdržal sa – 0.  
 

b) Odbor majetku – informácie k využitiu stavby HOTEL TENIS (zriadenie ZOS -ky  pre ĽBD) 
 

Vedúca OSS informovala prítomných  ohľadom využitia stavby hotel Tenisna Ďumbierskej ulici v Nitre. 
 
Z uvedeného materiálu je zrejmé, že Mesto Nitra – odbor investičnej výstavby a rozvoja dalo v roku 2019 
vypracovať projektovú dokumentáciu na realizáciu stavby : „BD Ďumbierska, 30 b.j. Nitra“. Vedenie 



mesta sa vyjadrilo, že má zámer na daných nehnuteľnostiach stavať byty cez ŠFRB Komisia MZ uvedené 
zobrala na vedomie. 
 
 
Rôzne:  
 
PhDr. Anna  Laurinec Šmehilová, PhD. informovala prítomných: 
 
1.) Stretnutie zo dňa 27.10.2021, ktoré sa uskutočnilo na Správe zariadení sociálnych služieb, Baničova 
12, Nitra. Poradu iniciovala predsedníčka Komisie MZPhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD., a okrem 
nej sa porady zúčastnili PhDr. Naďa Šimová – vedúca Odboru sociálnych služieb Mestského úradu 
v Nitre, PhDr. Libuša Mušáková – poverená výkonom funkcie riaditeľa SZSS, PhDr. Silvia Lužáková – 
vedúca úseku sociálnych služieb BaO, Ing.Marta Vašková – vedúca úseku hospodárskej správy BaO, 
Mgr. Veronika Čičová – vedúca úseku stravovacích zariadení a podnikateľskej činnosti BaO, Ing. Eva 
Seidlová – vedúca úseku hospodárskej správy Zobor, Ing. Veronika Súľovcová – vedúca úseku 
stravovacieho zariadenia Zobor, Mgr. Marta Nováková – poverená zastupovaním vedúcej úseku 
sociálnych služieb Zobor v rozsahu riadenia sociálnych pracovníkov, Bc. Iveta Vörösová – poverená 
zastupovaním vedúcej úseku sociálnych služieb Zobor v rozsahu riadenia opatrovateľskej 
a ošetrovateľskej starostlivosti. 
 
Program bol zameraný na aktuálnu situáciu a potreby  zo strany riaditeľky a vedúcich jednotlivých úsekov 
a zo strany klientov v jednotlivých úsekoch zariadenia.  
 
Na základe stretnutia PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. uložila riaditeľke organizácie PhDr. Libuši 
Mušákovej vypracovať nasledovné: 
 

1. Návrh nového Organizačného poriadku príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych 
služieb v Nitre s potrebou doplnenia personálu v zmysle  požiadaviek úsekov. 
T: 1/2022 

2. Plán obnovy a modernizácie  budov a vybavenia SZSS v Nitre.  
T: 1/2022 

3. Vypracovať internú smernicu, v ktorej bude zadefinované, ktoré pracovné pozície sú vzájomne 
zastupované – zastupiteľnosť na jednotlivých prevádzkach.  
T: do 15.12.2021 

4.  V priebehu 1. polroku 2022 vykonať v celej organizácii SZSS v Nitre, anonymný prieskum 
spokojnosti medzi zamestnancami. Prieskum odporúča vykonať externým dodávateľom 
(doplnené na základe konanej Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného 
zdravia zo dňa 09.11.2021).  
T : do 30.06.2022 

 
2.) Návšteva prezidentky SR – prezidentka SR navštívila Správu zariadení sociálnych služieb Nitra za 
účelom dobrej praxe terénnych a ambulantných sociálnych služieb pre seniorov. Zároveň PhDr. Anna 
Laurinec Šmehilová, PhD. poďakovala vedúcej OSS PhDr. Šimovej a riaditeľke SZSS PhDr. Mušákovej 
za prípravu organizácie pred návštevou prezidentky.  
 
 
3.) Sťažnosť na obyvateľa BD Senior na Krčméryho  - predsedníčku Komisie MZ telefonicky kontaktoval 
obyvateľ BDS na Krčméryho ulici 2C v Nitre p. Masaryk. Sťažoval sa na nájomcu               p. Baloga, 
ktorý na základe jeho  yyjadrenia nedodržiava ubytovací poriadok.  
Na základe uvedeného podnetu sa uskutoční v BD Senior na Krčméryho ulici 2B v Nitre kontrola 
nájomníka.  
 
 
 



Vedúca OSS, PhDr. Naďa Šimová 
 
1.)Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2022 pre oblasť : Sociálna oblasť a 
podpora verejného zdravia – predĺženie termínu výzvy na predkladanie žiadostí do 30. novembra 2021.  
 
2.)DOS, Bernolákova 16, Nitra – diskusia odboru sociálnych služieb a odboru majetku, situácia je 
havarijná a kritická, je nutná rekonštrukcia rozvodov, ktorá je vyčíslená na cca 120.000 €.  
 
Úloha: primátor  mesta Nitry  - predložiť plán obnovy rekonštrukcie a modernizácie bytových domov vo 
vlastníctve spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. na rok 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                  PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. 
                                                   predsedníčka Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie 
                    a podporu verejného zdravia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľky: 
Mgr. Marcela Brezinová 
Mgr. Andrea Dirnbachová 


