
Z á p i s n i c a 
z mimoriadneho zasadnutia Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia                    
                                                                      zo dňa 27.04.2021 

 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: 7  
Neospravedlnení: 0 
Prizvaní:                      0 
 
 
Program: 
 
 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 
2. Návrh nových opatrení na riešenie spoločenských problémov mestských častí Drážovce a 

Krškany 
3. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2021 pre sociálnu oblasť + príloha.  

 
  
 
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.62/2021 prerokovala a schválila program zasadnutia so zmenou poradia bodov 

č.2 a 3.  

Hlasovanie: za –7, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 
 
 
 
K bodu 2: Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2021 pre sociálnu oblasť + 
príloha.  
 
Vedúca odboru sociálnych služieb PhDr. Naďa Šimová predložila prítomných Návrh na pridelenie 
dotácií z rozpočtu mesta Nitry na rok 2021 pre cieľovú oblasť : Sociálna oblasť a podpora verejného 
zdravia, ktorý je v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 9/2019 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mesta Nitry.  
 
Komisia MZ v rozpočtovom roku 2021 schválila nasledovné oblasti podpory: prístupnosť mesta Nitra, 
podpora aktivít pre rodiny s deťmi, aktívny aj v starobe, integrácia rómov, žijú medzi nami, podpora 
verejného zdravia.  
 



V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mesta Nitry bola zverejnená výzva pre predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2020. Žiadosti 
boli podávané prostredníctvom elektronického formulára.  
 
O dotáciu požiadalo 14 subjektov, schválená suma na dotácie pre sociálna oblasť bola vo výške 30 000€.  
 
Jednotlivé projekty boli posudzované členmi Komisie MZ. Každý projekt hodnotili 3  členovia podľa 
piatich hodnotiacich kritérií, dotácie boli prideľované na základe najvyššieho bodového hodnotenia, 
zoznam poradia žiadateľov je prílohou uvedeného materiálu . 
 
Vzhľadom na schválenú sumu v rozpočte Mesta Nitry z celkového počtu 14 žiadostí. 
    
 
Komisia uznesením č.63/2021 prerokovala Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 

2021  pre cieľovú oblasť : Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia a odporúča MZ v Nitre schváliť 

návrh v zmysle zapracovaných pripomienok: 

a)  každému schválenému žiadateľovi znížiť schválenú sumu o 5 %, 

b) žiadateľa pod poradovým číslom 6 „Borinka – Alzheimercentrum, Dolnočermánska 62, Nitra“ 

vyradiť zo zoznamu schválených žiadateľov, 

c) na základe vyradenia žiadateľa pod poradovým číslom 6  využiť zvyšnú sumu a  prerozdeliť rovnakým 

dielom  pre prvých dvoch neschválených žiadateľov pod čiarou.   

Hlasovanie: za –6, proti – 0, zdržal sa – 1 ( bod b). 

 
Úloha:  odbor sociálnych služieb pripraví nový návrh na prerozdelenie dotácií pre rok 2022 a predloží 
požiadavky odboru projektového a strategického riadenia na úpravu VZN Mesta Nitry č.9/2019 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitry. 
 
 
 
 
K bodu 3 : Návrh nových opatrení na riešenie spoločenských problémov mestských častí Dražovce 
a Krškany 
 
 
Vedúca odboru sociálnych služieb PhDr. Naďa Šimová predložila prítomným Návrh  nových opatrení 
na riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestských častí Dražovce a Dolné Krškany.  
 
Na MZ v Nitre bolo prijaté uznesenie, v zmysle ktorého bolo odporučené pripraviť Návrh nových 
opatrení na riešenie spoločenských problémov mestských častí Dražovce a Krškany. 
 
V roku 2020 sa uskutočnilo stretnutie príslušných odborov MsÚ v Nitre, ktorých sa dotýka rómska 
problematika a aj samotný výkon činnosti a na základe ktorého bolo stanovených 6 prioritných oblastí: 

1. Dodržiavanie zákonov a nariadení 
2. Prevencia kriminality 
3. Vzdelávanie a voľný čas 
4. Sociálne služby 
5. Zamestnanosť 
6. Interkultúrna spolupráca 

 



Každá oblasť má  zvoleného garanta, ktorý zostavil pracovnú skupinu. Ich úlohou bolo v stanovenom 
harmonogramu pripraviť výstupy a pomenovať konkrétne problémy. Každý problém mal obsahovať: 
stručný opis problému, cieľový stav, čo sa urobilo v rokoch 2019 2020, čo sa robí aktuálne, obmedzenia 
pôsobnosti samosprávy, návrh okamžitých riešení/opatrení a návrh dlhodobých, prípadne nad lokálnych 
riešení/opatrení.  
 
Uskutočnilo sa stretnutie poslancov za mestské časti Dražovce a Krškany  a účasti  poslankyne  MZ 
v Nitre RNDr. Marty Rácovej, ktorá bola autorkou uznesenia MZ v Nitre, ako aj garantkou prioritných 
oblastí, kde sa dohodla úloha dopracovať do 03.05.2021 do návrhu opatrení jednotlivých prioritných 
oblastí: ich časový rozsah, zodpovednosť a finančné plnenie. Materiál bude následne predložený na 
rokovanie MZ v Nitre. 
 
 
 
Diskusia 
Predsedníčka Komisie MZ PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD.  
Vyzdvihla štruktúru a spracovanie predloženého návrhu. Navrhla spracovanie materiálu do formy a 
štruktúry akčného plánu, odporučila doplniť do materiálu k jednotlivým opatreniam: indikátory, 
garanta, finančné plnenie a časový plán plnenia.  
 
 
 
Ing. Juraj Barát 
Vyzdvihol potrebu stanovenia priorít z návrhov opatrení a doplnenie  indikátorov,  z dôvodu sledovania 
progresu v danej oblasti.  
 

Komisia uznesením č.64/2021 prerokovala Návrh nových opatrení na riešenie spoločenských 

problémov mestských častí Dražovce a Krškany  a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre doplniť 

materiál v zmysle pripomienok:   

a) vypracovať  materiál do podoby akčného plánu bez analytickej časti, 

b)doplniť do každého stanoveného problému: konkrétne opatrenia, indikátory, odborného garanta, 

finančné plnenie a časový plán plnenia.  

Hlasovanie: za –7, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


