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Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia Komisie MZ v Nitre pre sociálne veci, bývanie  

a podporu verejného  zdravia, zo dňa 04.03.2022 

(online) 

 

 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: 2 
Neospravedlnení: 0 
Prizvaní:                      8 
 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 
2. Návrh Smernice Mesta Nitry č. /2022 o krízovom nájme bytov 
3. Návrh zo strany členov komisie ohľadom ďalšej potreby pomoci súvisiacej s poskytovaním 

krízového nájmu bytov a súvisiacej s prítomnosťou odídencov z Ukrajiny v meste Nitra 
 
 
Predsedníčka  Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia (ďalej  len „Komisia 
MZ“) PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD.,  privítala členov Komisie MZ a poďakovala za ústretovosť 
všetkých prítomných operatívne sa podieľať na riešení krízovej situácie vzniknutej v súvislosti 
s vojnovým konfliktom na Ukrajine.  
 

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 podľa zaslanej pozvánky.  
 
Komisia uznesením č. 35 /2022 prerokovala a schválila program zasadnutia Komisie MZ. 
Hlasovanie: za –8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 

K bodu 2 : Návrh Smernice Mesta Nitry č. /2022 o krízovom nájme bytov 
 
PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. zvolala mimoriadne zasadnutie Komisie MZ vzhľadom na 
požiadavky zo strany vedenia mesta vyčleniť z bytového fondu byty pre potreby riešenia bývania 
odídencov z Ukrajiny.  
 
PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD informovala prítomných o dvoch voľných nájomných bytoch a 
vyzvala prítomných, aby vyjadrili svoje postrehy: 
 
 
PaedDr. Ivona Fraňová, PhD.- informovala prítomných o zasadnutiach z Krízového štábu z MsÚ Nitra. 
Hlavné závery zasadnutí zhrnula nasledovne: 

- COMIN prebral pozíciu hotspotov a snaží sa koordinovať prácu s odídencami; 
- riešia otázky bývania, registrácie, zabezpečujú dobrovoľnícku prax; 
- nepripravené inštitúcie - ÚPSVaR Nitra ako aj VÚC Nitra; 
- zavedený bol štatút odídenca; 
- poskytované je právne poradenstvo; 
- prostredníctvom Sociálnej výdajne je poskytovaná potravinová pomoc; 
- je potrebné preklenúť akútnu situáciu s väčším počtom odídencov, z toho dôvodu bolo navrhnuté, 

aby boli nájomné byty poskytnuté na ubytovanie na dobu určitú, cca 5 dní. 
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Následne diskutovali členovia komisie: 
Mgr. Petra Ajdariová – zaujímala sa o aktuálny počet odídencov, ktorých eviduje COMIN, pričom PhDr. 
Fraňová, PhD. uviedla, že ich počet sa neustále mení a presné číslo je ťažko definovať. 
 
Ing. Pavol Bielik – spoločnosť Službyt Nitra, s.r.o. bola vyzvaná k predloženiu informácie o všetkých 
voľných bytoch, majú informovať nájomníkov bytov o pripravovanej možnosti dočasného ubytovania 
odídencov vo vyhradených bytoch. 
 
Mgr. Soňa Labovská 
Rozsiahlo informovala prítomných o rokovaniach krízového štábu, ktorého sa zúčastnila v zastúpení 
vedúcej odboru sociálnych služieb, o navrhovanom riešení poskytnúť dočasné ubytovanie odídencom, 
ponechať karanténne stredisko Amfiteáter v režime COVID pozitív a ubytovanie v zariadeniach 
sociálnych služieb poskytovať len v najnutnejších prípadoch. 
 
Ing. Zuzana Jančovičová, PhD. 
Informovala prítomných o Návrhu smernice, ktorá má najmä vyšpecifikovať byty, ktorých sa bude 
krízový režim ubytovania týkať a osoby, ktoré budú mať na uvedené bývanie nárok. Zároveň informovala, 
že doplňujúca legislatíva – nariadenie vlády k zákonu č.55/2022 zatiaľ nebolo schválené. 
 
Mgr. Marianna Kováčová, PhD. 
Informovala prítomných o vyčleňovaní miest pre matky s deťmi ako aj o osobnej zaangažovanosti do 
poskytovania ubytovania odídencom. 
 
 
Komisia uznesením č. 36 /2022 prerokovala Návrh Smernice Mesta Nitry č./2022 o krízovom nájme bytov 
a odporúča OSS dopracovať Návrh Smernice v zmysle schválenej legislatívy. 
T: Do doby úpravy schválenej legislatívy SR 
 
Hlasovanie: za –  8 , proti – 0, zdržal sa – 0 
 

 

K bodu 3: Návrh zo strany členov komisie ohľadom ďalšej potreby pomoci súvisiacej 

s poskytovaním krízového nájmu bytov a súvisiacej s prítomnosťou odídencov z Ukrajiny v meste 

Nitra 
 
PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD informovala o návrhu vedenia Mesta Nitry ako výsledok rokovaní 
krízového štábu, poskytovať dočasné ubytovanie pre odídencov v dvoch nájomných bytoch: 
 
Komisia prerokovala  návrh vedenia Mesta Nitry poskytovať dočasné ubytovanie pre odídencov v dvoch 
nájomných bytoch a uznesením č. 37 /2022 odporúča primátorovi Mesta Nitry:  
  

a)     schváliť poskytovanie dočasného ubytovania pre odídencov na dobu do 30.04.2022 v bytoch: 
1.     nájomný byt - Na Hôrke č. 17 – 1-izbový byt č.16/4. posch.; 
2.     nájomný byt- Jurkovičova č.23 – garsónka, byt č.9/2 posch. 

  
b)     prostredníctvom COMIN uzatvoriť nájomné zmluvy s odídencami za dodržania uvedených 
podmienok: 

-       poskytovať dočasné ubytovanie v predmetných bytoch, najdlhšie však do 30.04.2022; 
-       ubytovanie nemôže prekročiť dobu 5 dní a v prípade mimoriadnej situácie je možné na 
základe zodpovedného uváženia a odporúčania OSS toto ubytovanie v nájomnom byte 
jedenkrát predĺžiť na dobu nevyhnutnú na vyriešenie mimoriadnej situácie; 
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c)     prostredníctvom spoločnosti Službyt Nitra s.r.o. zabezpečiť po odchode ubytovaných 
dezinfekciu a upratanie nájomných bytov. Finančné výdavky spojené s údržbou hradí Mesto 
Nitra. 

  
Hlasovanie: za –  8 , proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
Úloha COMIN:  
 
1) preloženie Domového / Ubytovacieho poriadku do ukrajinčiny 
2) v prípade zriadenia skladového priestoru na materiálnu pomoc pre odídencov -  Logistické centrum pre 
okres Nitra – Agrokomplex odoslať kontaktné údaje  o logistickom centre členom Komisie MZ 
 
 

 Úloha OSS:  
 
1) Koordinovať spoluprácu COMIN – Centrum Slniečko, n. o. 
2) Zabezpečiť z kancelárie primátora zaslanie zápisníc z Krízového štábu MsÚ Nitra členom                          

Komisie MZ  
 

 
 
Komisia uznesením č.38  /2022 prerokovala návrh vedenia Mesta Nitry ako výsledok rokovaní krízového 
štábu poskytovať dočasné ubytovanie pre odídencov v dvoch nájomných bytoch a ukladá OSS vyčleniť 
terénneho sociálneho pracovníka, ktorý bude vykonávať sociálnu prácu s odídencami vo vyčlenených 
nájomných bytoch.  
 
Hlasovanie: za –  8 , 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 
 


