
Z á p i s n i c a 

z Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia  zo dňa 17.03.2021 
 

 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: 2  
Neospravedlnení: 0 
Prizvaní:                      4 
 

 

Program: 
 
 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 
2. Rozbor hospodárskej činnosti SZSS za rok 2020 
3. Akčný plán prístupnosti 
4. Kontrola plnenia uznesení (zoznam uznesení) 

a) vyjadrenie k uskladneniu vecí (nábytku) pre odkázaných ľudí – Službyt Nitra, s.r.o. 
a odbor majetku 

b) transformácia DOSov 
c) Pod krídlami Dominiky – hľadanie vhodného priestoru pre zriadenie hospicu 

5. Stratégia riešenia rizikového správania v Nitre 2022 – 2025 (bez materiálu) 
6. Domy s opatrovateľskou službou 
7. Bytový dom Senior 
8. Nájomné byty na Dvorčanskej ulici 63, Nitra 
9. Nájomné byty nižšieho štandardu v lokalite Orechov dvor, Nitra 
10. Rôzne 

a) Misionárska ulica – aktualizácia (na vedomie) 
b) Rodina Sýkorová – stanovisko k riešeniu situácie (na vedomie) 
c) Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID – 19 (OSS) – na vedomie  
d) Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID – 19 (SZSS) – na vedomie  

 
 
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.33/2021 prerokovala a schválila program zasadnutia s výmenou poradia bodov 
2 a 3.  
Hlasovanie: za –8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
 
 
 



K bodu 2: Akčný plán prístupnosti 

 
Na Komisii MZ predložil p. Mgr. Marek Dojčán z odboru projektového a strategického riadenia 
vyhodnotenie Akčného plánu PHSR mesta Nitry, ktorý je založený na priebežnej kontrole realizácie 
plánovaných aktivít. Jedná sa o zhodnotenie procesu realizácie cieľov a úloh zrealizovateľných 
v horizonte dvoch rokov (najneskôr 2.kvartál roku 2021).   
Na Komisii MZ bol predložený materiál, v ktorom bola vyhodnotená realizácia opatrení za rok 2020.  
Diskusia bola zameraná najmä na požiadavky, ktoré sa nepodarilo v roku 2020 zrealizovať.  
 
Jednalo sa o nasledovné nesplnené ciele:  

- Sprístupnenie parkovacích miest pre ŤZP (nesplnené z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov), 
 

- Sprístupnenie verejných priestorov a verejných zhromaždení pre občanov bez rozdielu.                 
(  vo vyhodnotení je uvedené, že sa nekonali žiadne podujatia z dôvodu súčasnej pandemickej 
situácie).  
Predsedníčka Komisie MZ PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. sa vyjadrila  k plneniu 
uvedeného opatrenia: 
 Východiská a požiadavky na realizáciu cieľov a úloh: nemusí sa jednať len o kultúrne 

podujatia, ale aj o primárne akcie pre sluchovo postihnutých, kde sa jedná o tlmočenie do 
posunkového jazyka, napr. nejaké verejné online jednania, kde z online pripojených môže 
byť aj tlmočník do posunkového jazyka, titulkovanie videí kde sa napr. primátor prihovára 
verejnosti, rôzne online stretnutia, aby mali možnosť sa pripojiť aj nepočujúci, sväté omše,  

 Proces realizácie, 2. Vybrané verejné zhromaždenia : odbor kultúry mal navrhnúť zoznam 
podujatí,  úloha nebola splnená,  

 Proces realizácie, 3. Debarierizácia veľkej zasadacej miestnosti  - dňa 17.02.2021 sa konalo 
stretnutie, aktuálne spracováva štúdia, poukázala na nutnosť zabezpečenia debarierizácie 
celej sály, nielen samotného vstupu. 
 

- Sprístupnenie informácií uvedených v printových médiách (čiastočne sa začalo s používaním 
QR kódov a s odkazom na informácie na webovom sídle, aj v rámci printových médií sa 
začali nejaké aktivity, čaká sa novú web stránku mesta Nitry), 
 

- Sprístupnenie webového sídla mesta a ďalších sídel propagujúcich prioritne informácie z 
diania v meste a práce Mestského úradu v Nitre a k nemu prislúchajúcich organizácií (aktivity 
neboli zrealizované z dôvodu neujasnenia si pravidiel ďalšieho fungovania web stránok), 

 
- Využívanie rozličných informačných kanálov za účelom informovania o špecifikách 

komunikácie s osobami so zdravotným postihnutím či iným znevýhodnením  
Predsedníčka Komisie MZ PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. sa vyjadrila  
k  publikovaniu užitočných tipov na zjednodušenie komunikácie s občanmi, kde poukázala na 
to, že uvedené opatrenia mohli byť realizované, napr. formou uverejnenia aktivity (manuál 
očkovania), 

 
- Zvyšovanie celkového povedomia občanov o jednotlivých druhoch zdravotného postihnutia 

a typoch znevýhodnenia (aktivita nebola v roku 2020 zrealizovaná z dôvodu epidemiologickej 
situácie),  
 



- Profesionalizácia pracovníkov pôsobiacich v rámci inštitúcií občianskej vybavenosti v oblasti 
špecifík komunikácie s občanmi so zdravotným postihnutím či iným znevýhodnením (aktivita 
nebola v roku 2020 realizovaná z dôvodu epidemiologickej situácie), 

 
- Určenie vhodných lokalít pre realizáciu inkluzívnych ihrísk vo vybraných mestských častiach 

Predsedníčka Komisie MZ PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. upozornila na skutočnosť, 
že v roku 2020 bola vytypovaná lokalita na Topoľovej ulici v rámci realizácie inkluzívneho 
ihriska, mesto má pripravený projekt.  

 
Komisia uznesením č.34/2021 prerokovala Vyhodnotenie Akčného plánu prístupnosti a berie uvedený 
materiál na vedomie. 
Hlasovanie: za –8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 

K bodu 3: Rozbor hospodárskej činnosti SZSS za rok 2020 

 

Predsedníčka Komisie MZ PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. dala do pozornosti časopis, ktorý 
vydáva Zariadenie pre seniorov na Janského 7 v Nitre pre obyvateľov zariadenia. Kladne hodnotila 
túto aktivitu vedenia organizácie.  
Zastupujúca riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb PhDr. Libuša Mušáková predložila členov 
Komisie MZ Rozbor hospodárskej činnosti príspevkovej organizácie SZSS za rok 2020.  
Správa zariadení sociálnych služieb hospodárila samostatne v zmysle svojho rozpočtu schváleného 
uznesením MZ v Nitre, rozpočet okrem vlastných príjmov zahŕňal aj príspevok zo štátneho rozpočtu 
a rozpočtu mesta.  
V uvedenom rozbore bola uvedená organizačná štruktúra organizácie, finančné hospodárenie z hlavnej 
činnosti, výdavky hlavnej časti, sumár nákladov a výnosov hlavnej činnosti, stav rezervného fondu, 
stav bankových účtov a pokladničnej hotovosti hlavnej činnosti, pohľadávky, záväzky,  inventarizácia 
majetku, finančné hospodárenie z podnikateľskej  činnosti, verejné obstarávanie, správa o činnosti 
organizácie, úsek stravovacích zariadení a podnikateľskej činnosti.  
Poukázala najmä na problém so stravnou jednotkou v pobytovej službe ZpS, ktorá je nízka vzhľadom 
k nákladom na suroviny, a kapacitou jedální  (najmä na Baničovej ulici), ktorá sa prekračuje.   
 
 Predsedníčka Komisie MZ PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. predložila k uvedenému 

materiálu  otázky, na ktoré odpovedala zastupujúca riaditeľka organizácie: 
1. Ako hodnotí aktuálnu organizačnú štruktúru.  
    -  nie je postačujúca, bolo by potrebné ju navýšiť. 
2. Doplniť do informačnej správy kapacitu denných stacionárov. 
3. Nutnosť zmeny v registrácie pri jednotlivých sociálnych službách v zmysle dopytu. 
4. Do analytickej časti rozboru zapracovať aj priemerný vek klientov pri SS ZOS, ZpS a OS    
    rokov (2018 – 2020).  
   - v zmysle informačného systému Signus doplniť potrebné údaje v pobytových SS, 
   - návrh na zavedenie informačného systému aj do terénnych a ambulantých sociálnych služieb.  
5. Úprava nastavenia stravnej jednotky.  
6. Nakladanie s rezervným fondom organizácie. 
   - o nastavení rezervného fondu informovala prítomných ekonómka zariadenia p. Ing. Ševelová, ktorá 

uviedla, že od 01.01.2021 sa menil zákon o rozpočtových pravidlách, ktorý zrušil rezervný fond. 
7. Národný projekt na „Podporu OS v meste Nitra“. 

- 30.09.2021 bude projekt ukončený, organizácia sa chce zapojiť do druhej fázy projektu  



8. Percentuálne vyčíslenie finančných prostriedkov SZSS na pokrytie sociálnych služieb   v porovnaní  
s rozpočtom mesta Nitry 

  - prehľad percentuálneho vyčíslenia finančných prostriedkov na sociálne služby vrátane OSS a SZSS 
za roky 2017 – 2019 je aktuálne v štádiu spracovania na odbore sociálnych služieb.  

  
 Úloha OSS: informatívna správa o vyčíslení finančných prostriedkov za roky 2017 – 2019 bude po 

spracovaní zaslaná členom Komisie MZ.  
T: 13.04.2021 
Z: PhDr. Naďa Šimová 
 
 Vedúca OSS  PhDr. Naďa Šimová sa zaujímala o  zaslanie rozboru na Mesto Nitra a následné 

pripomienky zo strany mesta 
- rozbor SZSS bol zaslaný na Mesto Nitra a do dnešného dňa nebolo organizácii doručené 

žiadne pripomienky. 
 
Úloha OSS: vedúca OSS preverí prípadné pripomienky na meste Nitra, odbore ekonomiky a rozpočtu 
a  útvaru hlavného kontrolóra.   
T: 13.04. 2021 
Z: PhDr. Naďa Šimová 
 
Komisia uznesením č.35/2021 prerokovala Rozbor hospodárskej činnosti SZSS za rok 2020 a berie 
materiál na vedomie . 
Hlasovanie: za –8, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 
Úlohy SZSS a OSS: 

1. Spracovať návrh na optimalizáciu sociálnej služby v jedálni 
2. V spolupráci s OSS pripraviť návrh zmeny stravnej jednotky v Zariadení pre seniorov Zobor 

    T: 13.04.2021 
 

K bodu 4: Kontrola plnenia uznesení (zoznam uznesení) 

 

a. Vyjadrenie k uskladneniu vecí (nábytku) pre odkázaných ľudí – Uznesenie sa plní.  
Službyt Nitra, s.r.o. vytypoval lokalitu, kde by bol vhodný priestor na uskladnenie vecí (nábytok, 
veľké spotrebiče). 
Úloha: vyhodnotenie a obhliadka priestoru, zistenie zámeru s uvedeným priestorom, nájdenie 
osoby, ktorá by zastrešovala uvedenú aktivitu.  
T: 13.04.2021 

Z: Mgr. Ajdariová,  Ing. Janeček, Mgr. Špoták 
 

b. Transformácia DOSov. Uznesenie sa plní.  
Bol predložený plán transformácie  DOSov.  
Úloha: odbor investičnej výstavby a rozvoja doloží informatívnu správu k bodom č. 2,3,4 a 5 
v zmysle postupu transformácie.   
T: 13.04.2021 

     Z: OSS a OVaR 
 
c. Pod krídlami Dominiky, o.z. – hľadanie vhodného priestoru pre zriadenie hospicu. Uznesenie  sa 

plní. 



      Službyt Nitra s.r.o.  zaslal vytypovanie vhodných priestorov pre vybudovanie hospicu.  
 Úloha: osloviť p. Petrášovú z dôvodu výberu vhodného vytypovaného miesta a  následne p.       
Petrášová podá žiadosť na odbor majetku.   

      T. 11.05.2021. 
      Z: OSS 
 

 

K bodu 5 : Stratégia riešenia rizikového správania v Nitre 2022 – 2025 (bez materiálu) 

 
Predsedníčka Komisie MZ PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. uviedla, že Stratégia riešenia 
rizikového správania bola spracovaná na podnet Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu 
verejného zdravia, ktorá ho odporučila predložiť aj na Komisiu školstva, mládeže a športu vzhľadom 
k tomu, že niektoré časti zasahujú aj do školskej oblasti. Sociálna oblasť bude následne zapracovaná 
do KP sociálnych služieb s následným predložením na MZ. Problematiku drog a násilia je potrebné 
riešiť aj v oblasti školstva, preto by uvedený dokument riešil aj danú problematiku aj pre túto oblasť. 
Chce, aby sa stal materiál záväzným dokumentom a bolo by to aj legislatívny rámec pre MZ a pre 
rozpočet.   
Zápis o rokovaní  z Komisie školstva, mládeže a športu bol členom Komisie MZ zaslaný e-mailom.  
Na základe zapracovaných návrhov a pripomienok z Komise MZ pre školstva, mládeže a športu, bude 
strategický dokument predložený na rokovanie MZ v Nitre. 
 
K bodu 6.: Domy s opatrovateľskou službou, J. Kráľa č.2, Nitra 
 
Ďalej informovala o štyroch voľných bytoch v Dome s opatrovateľskou službou, Janka Kráľa 2, Nitra, 
byt č. 24/2. poschodie, garsónka, blok A, garsónka, byt č. 17/1. poschodie, blok B, byt č. 
204/prízemie, blok A, byt č. 51/4. poschodie, blok B. 
 
 
Komisia uznesením č.37/2021 odporúča  primátorovi mesta Nitry v zmysle Smernice č. 5/2011 
o postupe prideľovania bytov v Dome s opatrovateľskou službou  v znení neskorších dodatkov, 
schváliť pridelenie: byt č. 17/1. poschodie, garsónka, blok B ,Janka Kráľa 2, Nitra  - p. Jozef Š..  
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
Úloha OSS: Telefonicky kontaktovať všetkých žiadateľov zo zoznamu o pridelenie bytu v DOS, J. 
Kráľa č.2 v Nitre. V prípade záujmu žiadateľa o pridelenie garsónky sa bude o pridelení bytu v DOS 
realizovať hlasovanie Komisie MZ perr rolam. 
 
 
Vedúca odboru sociálnych služieb PhDr. Naďa Šimová  informovala o jednej výmene bytov v Dome 
s opatrovateľskou službou, J. Kráľa č.2, Nitra:  
výmena: p. Anton Ch., byt č. 33/3. poschodie, garsónka blok B, má záujem o byt č. 23/2 
posch.,garsónka, blok A. 
 

 
Komisia uznesením č.38/2021 odporúča  primátorovi mesta Nitry v zmysle Smernice č. 5/2011 
o postupe prideľovania bytov v Dome s opatrovateľskou službou  v znení neskorších dodatkov, 
schváliť výmenu bytu: byt č. 33/3. posch., garsónka, blok B, Janka Kráľa 2 v Nitre, za byt garsónka, 
byt č. 23/2. poschodie, blok A –  p.  Anton Ch.. 
Hlasovanie: za –  8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 

 

 

K bodu 7 : Bytový dom Senior 



 
Vedúca OSS predložila prítomným na vedomie aktuálny zoznam žiadateľov o pridelenie bytu 
v Bytovom dome Senior. Na odbor sociálnych služieb nebola doručená nová žiadosť o pridelenie bytu.   
 

 

K bodu 8  :  Nájomné byty na Dvorčanskej ulici 63, Nitra 

 

 
Vedúca OSS informovala členov Komisie MZ, že na OSS boli doručené 2 nové žiadosti o predĺženie 
nájomnej zmluvy k nájomnému bytu na Dvorčanskej 63 v Nitre: p. Alica R., p. Matej S., ktorí 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.39/2021 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. Alica R., p. Matej 
S..  
Hlasovanie: za –8 , proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
 

K bodu 9 : Nájomné byty nižšieho štandardu v lokalite Orechov dvor, Nitra 
 
 

Vedúca OSS predložila členom Komisie MZ 3 nové žiadosti 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 neskorších dodatkov podľa § 7 ods. 1. 
Menovaní: p. Peter R. a p. Jarmila R., p. Margita R. a p. Šimon K., spĺňajú 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..   
P. Monika K. a p. Erik R., nespĺňajú  podmienky (príjem) 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. písm. a). 
 
Komisia MZ uznesením č.40/2021 prerokovala žiadosti p. Peter R. a p. Jarmila R., p. Margita R. a p. 
Šimon K. o zaradenie do zoznamu žiadateľov k  nájomným bytom nižšieho štandardu Orechov dvor v 
Nitre  a odporúča primátorovi mesta Nitry schváliť zaradenie do zoznamu žiadateľov: p. Peter R. a p. 
Jarmila R., p. Margita R. a p. Šimon K., k nájomným bytom nižšieho štandardu  Orechov dvor v Nitre 
Hlasovanie: za –8 , proti – 0, zdržal sa – 0.  
 
Komisia MZ uznesením č.41/2021 prerokovala žiadosť p. Monika K. a p. Erik R. o zaradenie do 
zoznamu žiadateľov k  nájomným bytom nižšieho štandardu Orechov dvor v Nitre  a odporúča 
primátorovi mesta Nitry neschváliť zaradenie do zoznamu žiadateľov: p. Monika K. a p. Erik R., 
k nájomným bytom nižšieho štandardu  Orechov dvor v Nitre z dôvodu nesplnenia podmienok 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. písm. a).. 
Hlasovanie: za –8 , proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
Vedúca OSS informovala, že v lokalite Orechov dvor sú voľné 3 nájomné byty nižšieho štandardu 
Orechov dvor v Nitre: č.10/8, 1 – izbový murovaný, č.8/2, 1 - izbový murovaný, č.4/5, 1 - izbový 
murovaný.  

 



Komisia uznesením č.42/2021 prerokovala voľný byt v lokalite Orechov dvor a odporučila 
primátorovi mesta Nitry 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 schváliť pridelenie: 1-izbový byt, murovaný,  č. 10/8  – p. Margita R. a Šimon K. (nová 
žiadosť). 
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
Komisia uznesením č.43/2021 prerokovala voľný byt v lokalite Orechov dvor a odporučila 
primátorovi mesta Nitry 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 schváliť pridelenie: 1-izbový byt, murovaný,  č. 8/2  – p. Iveta G. pod por.č.4.. 
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
Komisia uznesením č.44/2021 prerokovala voľný byt  v lokalite Orechov dvor a odporučila 
primátorovi mesta Nitry 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 schváliť pridelenie: 1-izbový byt, murovaný,  č. 4/5  – p. Sabrina P. a Jozef S. pod por.č.2.  
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
Vedúca OSS informovala o  žiadosti na výmenu bytov nižšieho štandardu v lokalite Orechov dvor. P. 
Renáta S.,  byt č.8/8, 1 – izbový murovaný a p. Zdenka S., byt č.10/4, 1 -izbový murovaný, požiadali 
o výmenu bytov. Po prešetrení situácie OSS neodporúča uskutočniť výmenu bytov. 
 
Komisia uznesením č.45/2021 prerokovala výmenu bytov nižšieho štandardu v lokalite Orechovom 
dvore a odporučila primátorovi mesta Nitry 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 § 7ods.7. neschváliť pridelenie bytov – výmenu, č.8/8 za č.10/4 medzi 
nájomcami. 
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
K bodu 10.  Rôzne 
 
 
a) Misionárska ulica – aktualizácia (na vedomie) 

 
Na Komisii MZ bola predložená Aktualizácia stavu nájomcov na Misionárskej ulici. Vedúca 
prítomných oboznámila s aktuálnym stavom nájomníkov na Misionárskej ulici v Nitre.  
 
Úloha OSS: Upraviť prehľad podľa aktuálneho stavu a predložiť na najbližšie zasadnutie 
Komisie MZ  
T: 11.04.2021 
Z: OSS 

b) Rodina S. – stanovisko k riešeniu situácie (na vedomie) 
 

Dňa 10.03.2021 na MsÚ v Nitre sa konalo osobné stretnutie za účasti manželov S. Jozef, a Jarmila,  
s vedúcou odboru sociálnych služieb a referentky sociálneho bývania. Odporúčali sme manželom 
podanie žiadosti o odkázanoť do ZpS Zobor, ktoré odmietli. Súhlasili, aby ich vnučka s tromi mal. 
deťmi, ktorá je zapísaná na evidenčnom liste k nájomnému bytu bola odhlásená z evidenčného 
listu nájomného bytu a riešila si vlastné bývanie s tromi mal. deťmi.  
 



Záver zo stretnutia: manželia súhlasili s možnosťou, aby ich vnučka a pravnúčatá, ktoré sú zapísané 
na evidenčnom liste k nájomnému bytu, odišli z nájomného bytu a riešila si vlastné bývanie s tromi 
mal. deťmi. Dňa 12.03.2021 manželia S., podali  na MsÚ v Nitre žiadosť o odhlásenie z evidenčného 
listu nájomného bytu, vnučky a jej troch mal. detí. Po odsťahovaní vnučky a pravnúčat, si manželia 
môžu podať žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy.  
 
Dňa 11.03.2021 na MsÚ v Nitre sa konalo osobné stretnutie za účasti Jarmily S. partnera Erika L. 
s  referentkou sociálneho bývania MsÚ Nitra, referentkou sociálnej kurately pre deti a dospelých MsÚ 
Nitra, Mgr. Svetlana Frájová UPSVaR Nitra oddelenie SPODaSK, Mgr. Jana Smutná SDDD Úsmev 
ako dar.  
 
Záver zo stretnutia: Jarmila S. súhlasila s termínom odsťahovania z nájomného bytu na Dvorčanskej 
č.63 v Nitre do 31.03.2021. Podanie žiadosti o byt nižšieho štandardu odmietli. Dňa 22.03.2021 
telefonicky kontaktovaná referentka sociálneho bývania MsÚ v Nitre, pracovníčkou SDDD Úsmev 
ako dar, z dôvodu objasnenia situácie, ak p. S. s tromi mal. deťmi nebude mať kde odísť, môže jej byť 
ponúknutá možnosť poberania sociálnej služby v Útulku pre jednotlivcov s deťmi, Krčméryho 22 
v Nitre. 
 
c) Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID – 19  – na vedomie  
 
Na Komisii MZ bola predložená na vedomie Správa o prijatých opatreniach v čase pandémie v zmysle 
poskytovaných sociálnych služieb – Útulok pre jednotlivcov s deťmi, pre bezdomovcov, KC Orechov 
dvor a Drážovce. Zároveň boli vyčíselné aj náklady na opatrenia v súvislosti s ochorením COVID – 19 
z rozpočtovej kapitoly OSS počas I. a II. vlny pandémie.  
 
 

d) Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID – 19  (SZSS) – na vedomie  
  
Na Komisii MZ bola predložená na vedomie Správa o prijatých opatreniach v čase pandémie v zmysle 
rozdelení podľa organizačných úsekov Správy zariadení sociálnych služieb – Úsek sociálnych služieb 
ZOBOR. Úsek hospodárskej správa ZOBOR, Úsek stravovacieho zariadení ZOBOR, Úsek sociálnych 
služieb Baničova a Olympia, Úsek stravovacích zariadení a podnikateľskej činnosti Baničova 
a Olympia a Úsek hospodárskej správy Baničova a Olympia. Zároveň materiál obsahuje aj prehľad 
nákladov SZSS spojených s ochorením Covid – 19 počas I. a II. vlny pandémie.    
 
 
                  PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. 
                                         predsedníčka Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie 
                    a podporu verejného zdravia 
 
 
 
 
Zapisovateľky: 
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