
Z á p i s n i c a 
z Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia  zo dňa 13.04.2021 

 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: 1  
Neospravedlnení: 0 
Prizvaní:                      1 
 
 
Program: 
 
 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 
2. Kontrola plnenia uznesení  (zoznam uznesení) 

a) Rekonštrukcia príjazdovej cesty na Orechov dvor 
3. Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry – egrant 
4. Informatívna správa Nitra bez bariér  
5. Informatívna správa o plnení II. KPSS za rok 2020 
6. Službyt Nitra s.r.o. – 2 voľné byty určené na nájom pre obyvateľov mesta obstaraných 

z verejných prostriedkov 
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. Byty nižšieho štandardu Orechov dvor 
12. Rôzne  

a) Misionárska ulica – aktualizácia (na vedomie) 
b) Postup transformácie DOSov, body č.1 - 4 
c) Priestor na uskladnenie vecí (nábytok, veľké spotrebiče) pre odkázaných ľudí – 

informácie na základe jednania P. Ajdariovej s p. Janečkom  a p. Špotákom ( informuje 
Mgr. Petra Ajdariová) 

d) SZSS - Návrh zmeny stravnej jednotky v ZpS ZOBOR a Návrh optimalizácie SS 
v jedálni 

e) Rozbor hospodárskej činnosti SZSS za rok 2020 a bežné výdavky do sociálnych služieb 
– Mesto Nitra za obdobie rokov 2017 - 2019 
 

 
 
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. 46/2021 prerokovala a schválila program zasadnutia s nasledovnou zmenou 
poradia bodov : bod 12 d) sa vkladá za bod 1.  
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 



 
 
K bodu 2: Návrh zmeny stravnej jednotky v ZpS ZOBOR 
 
Zastupujúca riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb Nitra (ďalej len „SZSS“) PhDr. Libuša 
Mušáková predložila prítomným Návrh zmeny stravnej jednotky v Zariadení pre seniorov ZOBOR 
a v ostatných sociálnych službách poskytovaných SZSS. 
V materiáli je uvedený vývoj úprav stravnej jednotky v zariadení za posledných 10 rokov, komparácia 
aktuálneho stavu výšky stravnej jednotky a navrhovanej úpravy za jednotlivé sociálne služby 
poskytované SZSS v súvislosti s mierou inflácie od roku 2011 – 2020 v rámci cieľovej skupiny – 
prijímatelia sociálnej služby v jedálni, v dennom stacionári, v ZOS a ZpS, stravovanie na prevádzke 
stravovacieho zariadenia Olympia  - obedy pre zamestnancov MsÚ v Nitre. Materiál obsahuje grafické 
znázornenia stravnej jednotky s obsahom aktuálnej ceny za surovinu, vývoj ceny podľa ročnej inflácie 
a navrhované ceny za surovinu v zmysle všetkých prijímateľov sociálnej služby v jedálni.  
 
V zmysle materiálu je uvedená navrhovaná úprava s navýšením stravnej jednotky  pri prijímateľoch 
sociálnej služby v jedálni o 0,30 €/deň, pri prijímateľoch sociálnej služby v dennom stacionári        o 0,57 
€/deň, pri prijímateľoch sociálnej služby v ZOS a ZpS  pre D1, D2, D3 navýšenie o 0,57 €/deň, pri D9 
navýšenie o 0,45 €/deň, stravovanie – obedy pre zamestnancov na prevádzke stravovacieho zariadenia 
Olympia navýšenie o 0,30 €/deň.  
 
Materiál obsahuje vybrané komodity a porovnanie cien medzi rokom 2018 a 2021 a vývoj ročnej 
inflácie v SR podľa ŠU SR za obdobie 2011 – 2020.  
 
Diskusia:  
Predsedníčka Komisie MZ PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD.,  
( na otázky odpovedala zastupujúca riaditeľka SZSS). 
 
1. Zvyšovanie  ceny za stravné jednotky v zmysle  reálnej stravnej jednotky 

- jedná sa len o surovinovú hodnotu 
2. Zvyšovanie cien v pobytových SS  ZOS a ZpS,  finančne zvládnutie zvýšených nákladov za 

stravovanie zo strany klientov zariadenia  
- finančné zvládnutie situácie u klientov zariadenia prebehne na základe podpory rodiny v zmysle 
uzatvorenej zmluvy s rodinnými príslušníkmi. 

 
 
Predsedníčka Komisie MZ PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. vyjadrila súhlasné stanovisko 
s optimalizáciou stravnej jednotky. Zároveň navrhla,  aby riešenie zvyšovania stravnej jednotky 
smerovalo na úhrady zo strany Mesta Nitra. 
 
Členovia Komisie MZ p. Ing Juraj Barát, p. Hollý 
Členovia Komisie MZ sa vyjadrili, že optimalizácia stravnej jednotky je potrebná  a primeraná, aj keď 
je  predpoklad, že niektorí klienti nebudú súhlasiť so zvyšovaním úhrad za stravovanie. 
 
Členka Komisie MZ p. Petra Ajdariová sa vyjadrila, že v aktuálnej situácii by  finančné náklady na 
zvyšovanie stravovania mali byť zabezpečované cestou Mesta Nitra, a nie zo strany klientov.  
 
 



 
Vedúca odboru sociálnych služieb PhDr. Naďa Šimová (ďalej len „vedúca OSS“) sa vyjadrila, že 
uvedené zvyšovanie cien za stravovanie  sa dotkne seniorov v domácnostiach a aj v pobytových 
sociálnych službách.  
 
 
Zastupujúca riaditeľka SZSS PhDr. Libuša Mušáková uviedla, že výška stravnej jednotky sa 
neupravovala v súvislosti s každoročným vývojom miery inflácie. Vzhľadom ku každoročnému nárastu 
cien, surovín, materiálov a pohonných hmôt sa navrhuje zvýšenie stravnej jednotky. Výška surovinovej 
hodnoty normy za obed je od roku 2011 v hodnote 1, 59 €/obed, pričom do dnešného dňa nebola 
upravovaná. V uvedenej sume stanovená výška surovinovej hodnoty  obmedzuje organizáciu, aby 
mohla ponúknuť pestrejšiu a variabilnejšiu stravu. Cena stravnej jednotky limituje zariadenie v tvorbe 
jedálneho lístka. Cieľom návrhu zvýšenia stravnej jednotky je aj obohatiť poskytovanú stravu o pestrosť 
a ponúknuť prijímateľom sociálnej služby väčšiu variabilitu jedál.   
 
Úloha SZSS : spracovať správu o finančných nákladoch na stravovanie s počtom odobratých obedov  
za pobytové a terénne SS za rok 2020.  
T: máj 2021 
 
K bodu 3 : SZSS Návrh optimalizácie SS v jedálni 
 
Zastupujúca riaditeľka SZSS PhDr. Libuša Mušáková predložila prítomným Návrh na optimalizáciu 
sociálnej služby v jedálni, ktorý obsahuje alternatívy riešenia optimalizácie uvedenej sociálnej služby.  
Optimalizáciu stravnej jednotky je potrebné riešiť z dôvodu nárastu počtu obedov a presahovania 
kapacít jedální.  
 
V materiáli sú uvedené 4 alternatívy riešenia optimalizácie SS v jedálni : 
 

1. Presun  obedov z prevádzky na Baničovej na prevádzku ZpS ZOBOR. 
2. Zriadenie novej, prípadne prebratej existujúcej kuchyne (v správe majetku mesta), kde by mesto 

dalo majetok budovy do správy SZSS, do úvahy pripadá objekt na Lomnickej ulici v Nitre 
(bývalý areál škôlky).  

3. Návrh nového objektu ZŠ na Krčméryho ulici, kde je zriadená kuchyňa, ktorej kapacita nie je 
využívaná. Základná škola nedisponuje miestnosťou na rozdeľovanie stravy, preto by obedy 
museli byť prevezené na Bytový dom Senior na Krčméryho 2C v Nitre. V prípade úvahy nad 
touto alternatívou  je nutné osobné stretnutie s riaditeľom ZŠ na Krčméryho ulici v Nitre. 
V bytovom dome Senior je jedáleň a rozdeľovňa stravy, ktoré nie sú využívané. 

4. Budova ZŠ na Benkovej ulici, kde Mesto Nitra prenajíma priestory Hofferovi (zriadená 
vývarovňa). Jednalo by sa o zrušenie nájmu a prebranie kuchyni do užívania.  

 
V existujúcej prevádzke na Olympii nie je možné dobudovať a zrekonštruovať priestory kuchyne tak, 
aby boli podmienky vyhovujúce hygienickým normám. Na Baničovej ulici nie je vhodná kapacita na 
rozširovanie obedov.  
 
V každej z uvedených alternatív je nutný kapitálový výdavok  - obstaranie vozidla na rozvoz stravy.   
 
Vedúca OSS uviedla aj možnosť riešenia optimalizácie sociálnej služby cestou  externého dodávateľa.  
 



 
Úloha SZSS a OSS:  riaditeľka SZSS zabezpečí stretnutie s riaditeľom ZŠ na Krčméryho ulici. 
Vedúca OSS doloží informácie o uzatvorenej nájomnej zmluve medzi mestom Nitra a ZŠ na Benkovej 
ulici.  
T: 11.05.2021 
 
 
 
K bodu 4: Kontrola plnenia uznesení  (zoznam uznesení) 
 
a) Rekonštrukcia príjazdovej cesty na Orechov dvor – uznesenie je v plnení.  
 
Odbor majetku MsÚ v Nitre vo veci realizácie rekonštrukcie príjazdovej cesty na Orechov dvor doložil 
rozpis vlastníckych vzťahov.  
 

  Vedúca OSS konzultovala potrebné skutočnosti s  vedúcu odboru majetku p. Ing. Némovou a uviedla, 
že majetkové vysporiadanie v danej lokalite by bolo náročné z dôvodu, že sa jedná o veľký počet 
vlastníkov pozemkov.  

  Ak je prioritou mesta rekonštrukcia tejto cesty môže sa  zvoliť rovnaký postup ako v prípade riešenia 
Šúdolskej ulice v Nitre,  ak sa táto príjazdová cesta nachádza v pasporte na odbore dopravy.  
 
Komisia uznesením č. 47/2021 prerokovala návrh na rekonštrukciu príjazdovej cesty na Orechov dvor 
a ukladá odboru investičnej výstavby a rozvoja predložiť informatívnu správu:  
a) zameranie prístupovej komunikácie k Orechovmu dvoru,  
b) vyčíslenie finančných nákladov investičnej akcie v zmysle geometrického plánu pozemkov vo 
vlastníctva mesta Nitra.  
T: 11.05.2021 
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
 
K bodu 5: Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry – egrant 
 
Vedúca OSS informovala prítomných o  ukončenej výzve na podávanie projektov cez egrant. Aktuálne 
sa pristupuje ku vyhodnocovaniu projektov, ktoré je potrebné vyhodnotiť do 19.04.2021.  
 
Bolo doručených 14 projektov, podľa bodovania v zmysle  poradia bude vyčíslená suma na realizáciu 
projektu. Každý  člen komisie MZ hodnotí 4, prípadne 5 projektov.  
 
Na Komisiu MZ bol predložený  zoznam projektov s názvom žiadateľa,  názvom projektu, stručným 
opisom projektu a požadovanou sumou.    
 
Dňa 27.04.2021 sa uskutoční mimoriadne zasadnutie Komisie MZ, kde bude predložený návrh na 
rozdelenie dotácií.  
 
 
 
 
 



 
K bodu 6: Informatívna správa Nitra bez bariér 
 
 
Na Komisii MZ bola predložená Informatívna správa o plnení Akčného plánu „Nitra pre všetkých – 
informácie (nielen) pre hendikepovaných turistov a Informatívna správa o plnení debarierizačných 
opatrení mesta Nitry za rok 2020.  
 
 
Komisia uznesením č.48/2021 prerokovala Informatívnu správu o plnení Akčného plánu „Nitra pre 
všetkých – informácie (nielen) pre hendikepovaných turistov a Informatívnu správu o plnení 
debarierizačných opatrení mesta Nitry za rok 2020: 

a)  berie materiál na vedomie, 
b) vypúšťa materiál  z ďalšej  kontroly.  

Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
 
K bodu 7 : Informatívna správa o plnení II. KPSS za rok 2020 
 
Na zasadnutí Komisie MZ bola predložená Informatívna správa k plneniu II. Komunitného plánu 
sociálnych služieb v meste Nitra na roky 2016 – 2020 za rok 2020. 
 
Predsedníčka Komisie MZ PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD,. sa zaujímala o skutočnosť, aké 
aktivity sa nepodarilo v zmysle KPSS uskutočniť.  
 
Vedúca OSS informovala prítomných, že v rámci cieľovej skupiny seniori sa podarilo splniť všetky 
opatrenia, v rámci cieľovej skupiny osoby so zdravotným postihnutím sa nepodarilo zriadiť integračné 
centrum pre osoby so zdravotným postihnutím, v cieľovej skupine rodiny s deťmi sa nepodarilo zriadiť 
nízkoprahové integračné centrum pre rodiny s deťmi, podpora a rozvoj materských centier nie je 
dostatočne splnené opatrenie, a pri osobách ohrozených sociálnou exklúziou je najviac nesplnených 
opatrení. Čo sa týka tejto cieľovej skupiny jedná sa o najnáročnejšiu prácu vzhľadom k tomu, že je tam 
zapojených viac cieľových skupín. Nepodarila sa z uvedeného dôvodu zrealizovať výstavba zariadenia 
opatrovateľskej služby pre dlhodobo chorých, nízkopríjmových alebo ľudí bez domova, domov na pol 
ceste, nízkoprahové zariadenie  pre užívateľov drog a denný stacionár pre závislých klientov.  
 
V materiáli je uvedený aj sumár nesplnených opatrení. Niektoré opatrenia sa presúvajú do 
pripravovaného nového III. KPSS a dospelo k zisteniu, že niektoré zámery sa nebudú realizovať (napr. 
výstavba domu na pol ceste, ktorá kompetenčne spadá po  VÚC).  
 
 
Komisia uznesením č. 49/2021 prerokovala Informatívnu správu k plneniu II. Komunitného plánu 
sociálnych služieb v meste Nitra na roky 2016 – 202 za rok 2020 a berie na vedomie predložený 
materiál. 
 

Vedúca OSS dala prítomným do pozornosti informáciu, že dňa 05.05.2021 o 17,00 hod sa uskutoční 
verejné prerokovanie návrhu III. KPSS mesta Nitry na roky 021 - 2025. Prerokovanie je súčasťou 
strategického plánovania a procesu tvorby dokumentov zásadného významu pre samosprávu, kde budete 
informovaní o  aktuálnom stave v sociálnych službám v meste Nitra a o ich ďalšom smerovaní . Bude 



vytvorený  priestor na neformálny dialóg o sociálnej politike mesta a sociálnych službách. Celý 
strategický dokument bude zverejnený od 1.5.2021 aj na webovej stránke Mesta. 

 
K bodu 8 :  Spoločnosť Službyt  s.r.o., Nitra – byty určené na nájom pre obyvateľov mesta 
obstaraných z verejných prostriedkov. 
 
Vedúca odboru sociálnych služieb PhDr. Naďa Šimová  informovala o materiále, ktorý predložila 
Spoločnosť Službyt Nitra,s.r.o. Spoločnosť Službyt Nitra,s.r.o. predkladá dva voľné nájomné byty na 
uliciach Rýnska č. 7, v Nitre, 1-izbový byt č.15/3.posch., a Rýnska č.11 v Nitre, 2-izbový byt 
č.2/0.posch, ktoré sú vyčlenené vo verejnom záujme. Predmetné byty komisia navrhuje prideliť pre 
záujemcov v poradovníku pod poradovými číslami č. 2 a č.6, fyzické osoby, ktoré pracujú vo verejnom 
záujme.  
 
Komisia uznesením č. 50/2021 prerokovala voľný byt ul. Rýnska č.7 v Nitre a odporúča primátorovi 
mesta Nitry v zmysle VZN č.1/2011 v znení neskorších dodatkov, schváliť pridelenie: 
 č.15/3. poschodie, 1 – izbový byt – pod por.č. 2. p Lucia R. – vo verejnom záujme zabezpečujúca 
zdravotnú starostlivosť – praktická sestra.  
 Hlasovanie: za –9  , proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
Komisia uznesením č.51/2021 prerokovala voľný byt ul. Rýnska č.11 v Nitre a odporúča primátorovi 
mesta Nitry v zmysle VZN č.1/2011 v znení neskorších dodatkov, schváliť pridelenie: 
 č.2/0. poschodie, 2 – izbový byt – pod por.č. 6. p Silvia P. – vo verejnom záujme zabezpečujúca 
zdravotnú starostlivosť – zdravotná sestra.  
 Hlasovanie: za –  9 , proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
 
 
K bodu 9 : 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. 201, blok A. prízemie, garsónka;  byt č. 204, blok A. prízemie, garsónka; byt č. 51, blok B. 
4.posch., garsónka; byt č. 32, blok B, 3.posch.,garsónka. 
  
Komisia uznesením č.52/2021 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. 51/4. poschodie, garsónka, blok B , Janka Kráľa 2, Nitra  - p. Jozef G..  
Hlasovanie: za –9 , proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
Komisia uznesením č. 53/2021 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. 32/3. poschodie, garsónka, blok B, Janka Kráľa 2, Nitra  - p. Irena V..  
Hlasovanie: za –9 , proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
Vedúca odboru sociálnych služieb PhDr. Naďa Šimová  informovala o jednom voľnom byte v Dome 
s opatrovateľskou službou, Bernolákova 16, Nitra: byt č. 24/2. poschodie, 1- izbový byt. 
 
Komisia uznesením č.  54/2021 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. 24/2. poschodie, 1 -izbový byt, Bernolákova č.16, Nitra  - p. Ladislav J.. 
Hlasovanie: za –  9 , proti – 0, zdržal sa – 0. 
 



 
 
 
K bodu  10 : Bytový dom Senior 
 
Na odbor sociálnych služieb bola doručená 1 nová žiadosť  o pridelenie bytu v Bytovom dome Senior, 
Krčméryho 2C, Nitra : p. Alexander R. a Věra B..   
 
Komisia uznesením č. 55/2021 prerokovala žiadosť o pridelenie bytu v Bytovom dome Senior 
a odporúča  odboru sociálnych služieb zaradiť  p. Alexander R.  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 –   9 , proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
K bodu 11  :  Nájomné byty na Dvorčanskej ulici 63, Nitra 
 
Vedúca OSS informovala členov Komisie MZ, že na OSS bola doručená jedna nová žiadosť 
o predĺženie nájomnej zmluvy k nájomnému bytu na Dvorčanskej 63 v Nitre: p. Jarmila S. ktorá spĺňa  
podmienky v zmysle VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení 
neskorších dodatkov. Kontrolou nájomných bytov zo dňa 08.04.2021 bola celá rodina dôsledne 
upozornená na dodržiavanie pokoja v byte, ako aj v spoločných priestoroch nájomných bytov. 
Neprihlásené osoby, boli dôsledne upozornené, že ak sú na návšteve, tak návštevné hodiny netrvajú od 
skorých ranných hodín do neskorých večerných hodín počas celého týždňa. Vnučka Jarmila a jej tri mal. 
deti (odhlásení z evidenčného listu dňa 17.03.2021), dňa 06.04.2021 nastúpila do Útulku pre 
jednotlivcov s deťmi na Krčméryho 22 v Nitre a v ten istý deň ukončila poberanie sociálnej služby. Dňa 
08.04.2021 o 14 hod bol telefonicky kontaktovaný odbor sociálnych služieb v Nitre, p. Jarmila S. za 
účelom opakovaného nástupu do útulku od 09.04.2021, od uvedeného dátumu jej je poskytovaná 
sociálna služba v tomto zariadení.  
 
Komisia MZ uznesením č. 56/2021 prerokovala žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy k nájomnému 
bytu 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 mesiacov: p. Jarmila S.. 
Hlasovanie: za –  9 , proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
Vedúca OSS informovala členov Komisie MZ, že na OSS bola doručená jedna nová žiadosť o výmenu 
nájomného bytu č. B 23., 3. posch., 1-izbový byt za byt č. B 24., 3.posch., 1-izbový byt. Ako dôvod 
uviedla nezhody so susedom, ktorý býva na poschodí nad ňou. P. Blanka Š., spĺňa  podmienky v zmysle 
VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov, 
o výmene nájomného bytu. 
 
Komisia MZ uznesením č. 57 /2021 prerokovala žiadosť o výmene nájomného bytu na č.B 23., 3posch., 
1-izbový byt na Dvorčanskej ul. 63 v Nitre  za nájomný byt č.B24., 3.posch., 1-izbový byt na Dvorčanskej  
63 v Nitre a odporúča primátorovi mesta Nitry schváliť výmenu nájomného bytu na č. B 23., 3posch., 
1-izbový byt na Dvorčanskej ul. 63 v Nitre  za nájomný byt č.B24., 3.posch., 1-izbový byt na Dvorčanskej  
63 v Nitre: p. Blanke Š.. 
Hlasovanie: za –  9 , proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
K bodu 12  : Nájomné byty v Bytovom dome Olympia, Tr. Andreja Hlinku 57, Nitra 
 
Vedúca OSS informovala členov Komisie MZ, že na OSS bolo doručených 5 žiadosť o predĺženie 
nájomnej zmluvy k nájomným bytom v Bytovom dome Olympia v Nitre: p. Dominika B.,  
p.Monika Š., p. Martin K., p.Anita V., p. Marek L..  
 
 



Komisia MZ uznesením č. 58/2021 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:Dominika B., p. Monika Š., p. 
Martin K., p.Anita V., p. Marek L..  
Hlasovanie: za –   9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
K bodu 13 : Nájomné byty nižšieho štandardu v lokalite Orechov dvor, Nitra 
 
 
Vedúca OSS predložila členom Komisie MZ jednu novú žiadosť 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. Kristína K. a Jozef R. 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.   
 
Komisia MZ uznesením č. 59/2021 prerokovala žiadosť p. Kristíny K. a Jozefa R. 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. Kristína K. a Jozef R., 
k nájomným bytom nižšieho štandardu  Orechov dvor v Nitre. 
Hlasovanie: za –9  , proti – 0, zdržal sa – 0.  
 
 
 
K bodu 14.  Rôzne 
 
a) Misionárska ulica – aktualizácia (na vedomie) 

 
Vedúca OSS predstavila prítomným materiál s aktualizáciou stavu nájomcov na Misionárskej ulici 
v Nitre.  
 
Do dnešného dňa odbor sociálnych služieb neeviduje žiadosť o pridelenie bytu p. S.. 
 
Úloha OSS:   
a) písomne vyzvať p. S.  k podaniu žiadosti o pridelenie náhradného bytu.  
b) nájomníkov na Misionárskej 15 vyzvať k podaniu žiadostí na pridelenie bytov postavených 
s podporou štátu.  
 
Úloha OSS: aktualizovanie tabuľky Misionárska ulica  
T : 11.05.2021. 
 
 
 
b) Postup transformácie DOSov, body č.1 – 4 
 
Na Komisii MZ bol predložený materiál z Útvaru hlavného architekta a odboru investičnej výstavby 
a rozvoja v zmysle postupu transformácie DOSov, body č.1-4. 
 
Vedúca OSS konštatovala na základe konzultácie skutočností s odbormi na Mestskom úrade v Nitre, že  
transformácia DOSov si vyžaduje postup v zmysle platnej legislatívy, čo znamená rozsah 
rekonštrukčných prác v takom rozsahu, že by bolo nutné dočasne vyťahovať nájomníkov DOSov. 



 
 
 
 

c) Priestor na uskladnenie vecí (nábytok, veľké spotrebiče) pre odkázaných ľudí –  
informácie na základe jednania P. Ajdariovej s p. Janečkom  a p. Špotákom  
 
Členka Komisie MZ Mgr. Petra Ajdariová  sa zúčastnila obhliadky uvedených priestorov v objekte na 
Lomnickej ul. Uvedený objekt by vyhovoval požadovaným zámerom na uskladnenie vecí. Rozsiahle 
stavebné úpravy na objekte by neboli potrebné, bolo by možné zabezpečiť skladové priestory aj 
kanceláriu pre zamestnanca. Vedenie mesta sa vyjadrilo, že s uvedeným objektom má iný zámer. 

 
Komisia uznesením č.60/2021 prerokovala zriadenie komunitného bazáru v priestoroch na Lomnickej 
ul. v Nitre a odporúča prednostovi Mestského úradu v Nitre zapracovať danú požiadavku do využitia 
objektu  v rámci projektu  EHNK, alebo v rámci plánovania využitia daného objektu na uvedené účely.  
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 
   

 
d) Rozbor hospodárskej činnosti SZSS za rok 2020 a bežné výdavky do sociálnych služieb – 
Mesto Nitra za obdobie rokov 2017 - 2019 

 
Na Komisii MZ bol predložený dopracovaný Rozbor hospodárskej činnosti SZSS za rok 2020 a bežné 
výdavky za sociálne služby Mesta Nitry za obdobie rokov 2017 – 2019, ktorý Komisia MZ zobrala na 
vedomie.  

 
 
 
Diskusia:  
 
Ing. Barát 
 
1. Zabezpečenie očkovania pre ľudí bez domova 
Úloha OSS:  zabezpečí zistenie záujmu o očkovanie v  útulku pre bezdomovcov na Štúrovej 55 v Nitre 
a dohodne prípadne aj možnosť mobilnej očkovacej jednotky.   
2. Opatrovateľská služba - rodiny klientov vyžadujú,  aby boli opatrovateľky zabezpečujúce 
opatrovateľskú službu zaočkované. 
Úloha OSS:  zistenie danej skutočnosti u ostatných poskytovateľov opatrovateľskej služby v meste 
Nitra.   
 
 
 
PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. 
 
1. Zaslanie požiadavky na spoločnosť Službyt Nitra, s.r.o.   -  informácia  o zabezpečení poslednej 
dezinfekcie  v poliklinikách v meste Nitra v roku 2021 a doloženie  harmonogramu (prehľadu) 
dezinfekcie polikliník v Nitre. 

 



 
 

Mgr. Mariana Kováčová, PhD. 
 

1. Stratégia riešenia rizikového správania . 
Dňa 14.04.2021 sa uskutoční Komisia MZ pre školstvo, mládež a vzdelávanie, na zasadnutí bude prijatý 
návrh o ďalšom postupe stratégie. Odbor školstva mal zapracovať pripomienky členov uvedenej 
komisie. Materiál bude predložený na rokovanie MR a MZ v Nitre.  
 
 
Vedúca OSS PhDr. Naďa Šimová 
 
1. Uznesenie doručené z organizačného oddelenia  za účelom prijatia stanoviska k zmene VZN č.11/014 
s upravením okruhu osôb so znížením poplatku za komunálny odpad. 
 
 
Komisia uznesením č.61 /2021 prerokovala uznesenie č. 101/2021 – MZ v zmysle prípravy zmeny       
VZN č.11/2014 s upravením okruhu osôb so znížením poplatku za komunálny odpad a odporúča 
prednostovi Mestského úradu v Nitre predložiť materiál na rokovanie  Komisie MZ.  
T: 11.05.2021 
Hlasovanie: za –9, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


