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

zdravia  zo dňa 15.03.2022 
(online) 

 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: 1 
Neospravedlnení: 0 
Prizvaní:                      2 
 
 
Program: 
 
 

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

a) Službyt Nitra s.r.o. vyjadrenie k požiadavkám – opatrenia na odstránenie plesní, 
inštalácia bezbariérovej plošiny v DOS, Bernolákova 16, Nitra 

3. SZSS - Informatívna správa k vratkám za neprístupné balkóny v ZpS Zobor 
4. SZSS – Rozbor hospodárskej činnosti za rok 2021 
5. Ekonomicky oprávnené náklady za SS poskytované mestom Nitra za rok 2021 
6. Informatívna správa k hodnoteniu III- KPSS v meste Nitra roky 2021 – 2025 za roky 2021 
7. Domy s opatrovateľskou službou  
8. Bytový Dom Senior 
9. Nájomné byty – Dvorčanská ulica 63 v Nitre 
10. Nájomné byty -  Bytový dom Olympia, Tr. Andreja Hlinku 57, Nitra 
11.  Rôzne 

a) Odbor školstva, mládeže a športu - financie na obnovu školských zariadení a budov      
(finančné vyčíslenie )  

b) Misionárska ulica – aktualizácia  
c) Rodina K. – riešenie bytovej otázky 

 
 
 
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.39/2022 prerokovala a schválila program zasadnutia Komisie MZ. 
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
 
 
 



 
 
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení  (zoznam uznesení ) 
 

a) Službyt Nitra s.r.o. vyjadrenie k požiadavkám – opatrenia na odstránenie plesní, inštalácia 
bezbariérovej plošiny v DOS, Bernolákova 16, Nitra 

 
Na základe požiadavky z komisie MZ zo dňa 03.11.2021 spoločnosť Službyt Nitra s.r.o. zaslal 
nasledovné informácie: 
Opatrenia na odstránenie plesní v bytoch vo vlastníctve Mesta Nitra budú riešiť komplexne preverením 
inšpekčnou firmou, ktorá vypravuje technický preukaz nehnuteľnosti so stanovením predbežných 
nákladov na sanáciu, ktorí predložia do 28.02.2022. 
 
Úloha OSS:  
 
a) Prizvať na najbližšie zasadnutie komisie MZ zástupcu spoločnosti Službyt Nitra s.r.o., doložiť 
technický preukaz nehnuteľnosti 
b) Prizvať na najbližšie zasadnutie komisie MZ p. Vittek – odbor majetku 
T:12.04.2022 
 
 
 
K bodu 3: SZSS - Informatívna správa k vratkám za neprístupné balkóny v ZpS Zobor 
 
 
Riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb (ďalej len „SZSS“) PhDr. Libuša Mušáková predložila 
prítomným Informatívnu správu k vratkám za neprístupné balkóny v Zariadení pre seniorov Zobor.  
 

Uvedená žiadosť bola predložená ako odozva na otázky prijímateľov sociálnych služieb na 

základe vzniknutej havarijnej situácie na prevádzke Zariadenie pre seniorov Zobor, Janského 7, 

Nitra, kedy sa zrútili podhľady na balkónoch. Následne bol znemožnený prístup prijímateľom 

sociálnych služieb na balkóny. 

 

Komisia MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia dňa 07.12.2021 prijala 

uznesenie  k predloženej žiadosti a odporučila Správe zariadení sociálnych služieb ako 

poskytovateľovi pobytových sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Zobor uplatnenie 

vrátenia 100% úhrad za balkóny. 

 

Vzniknuté preplatky v celkovej sume 2.872,30 € boli poukázané prijímateľom sociálnych 

služieb.  

 
 
K bodu 4: SZSS – Rozbor hospodárskej činnosti za rok 2021 
 
Riaditeľka SZSS PhDr. Libuša Mušáková predložila prítomným Rozbor hospodárskej činnosti 
príspevkovej organizácie SZSS za rok 2021 a podrobne informovala prítomných o obsahu dokumentu. 
 



SZSS je samostatne hospodáriacou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou zriadenou na 
poskytovanie sociálnych služieb. Hospodári podľa schváleného rozpočtu Mestského zastupiteľstva 
v Nitre. 
 
Predložený materiál obsahuje nasledovné kapitoly : úvod, majetok organizácie, organizačná štruktúra, 
finančné hospodárenie z hlavnej činnosti, finančné hospodárenie z podnikateľskej činnosti, verejné 
obstarávanie, správa o činnosti organizácie a zoznam tabuliek.  
 
 
Diskusia :  
PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. 

- aká je kapacita miest v dennom stacionári pre osoby s autizmom, 
-  bol rozbor organizácie konzultovaný a zaslaný aj na príslušné odbory Mestského úradu v Nitre.  

 
Ing. Juraj Barát:  

- informoval sa na skutočnosť, že v Zariadení pre seniorov na Janského 7 v Nitre sú klienti , 
odkázaní aj na II. stupeň odkázanosti. 

 
           
Komisia uznesením č.40/2022 prerokovala Rozbor hospodárskej činnosti príspevkovej organizácie 
SZSS za rok 2021 a berie na vedomie Rozbor hospodárskej činnosti príspevkovej organizácie SZSS za 
rok 2021. 
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
K bodu 5: Ekonomicky oprávnené náklady za SS poskytované mestom Nitra za rok 2021 
 
Vedúca odboru  sociálnych služieb PhDr. Naďa Šimová  predložila prítomným Ekonomicky oprávnené 
náklady za SS poskytované mestom Nitra za rok 2021.  
 
V materiáli sú uvedené priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného 
príspevku podľa § 71 ods. 6 a priemerne skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálne služby 
poskytované mestom Nitra v roku 2021. 
 
Údaje o ekonomicky oprávnených nákladoch je mesto Nitra povinné zverejniť do                                
28.2 predchádzajúceho roka, údaje sú zverejnené na webovej stránke mesta.  
 
Vedúca informovala o skutočnosti, že väčšina sociálnych služieb má vyššie priemerné bežné výdavky 
ako rok predtým, oproti minulému roku je pokles v rozvoze obedov. Priemerné bežné príjmy z platenia 
úhrad za sociálne služby je u väčšiny sociálnych služieb nižší, čo je však spôsobené pandémiou, služby 
neboli dostatočne využívané.  
 
 
Komisia uznesením č. 41/2022 prerokovala Ekonomicky oprávnené náklady za SS poskytované mestom 
Nitra za rok 2021 a berie na vedomie Ekonomicky oprávnené náklady za SS poskytované mestom Nitra 
za rok 2021.  
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 



 
 
 
 
K bodu 6: Informatívna správa k hodnoteniu III- KPSS v meste Nitra roky 2021 – 2025 za roky 
2021 
 
Vedúca odboru sociálnych služieb predložila prítomným Informatívnu správu k hodnoteniu III- KPSS 
v meste Nitra roky 2021 – 2025 za roky 2021.  
 
Informatívna správa hodnotí plnenie III. Komunitného plánu na základe porovnania stanovených 
indikátorov  finančného plnenia za rok 2021.  
 
V prílohe č.1 je popísaný prehľad plnenia indikátorov a požadovaných hodnôt podľa jednotlivých 
cieľov a príslušných aktivít, v prílohe č.2 materiálu je obsiahnuté plnenie komunitného plánu vo 
finančnom vyjadrení podľa jednotlivých cieľov, opatrení a aktivít. Za účelom zvýraznenia 
rozpracovanosti aktivít je v materiáli použité farebné rozlíšenie. 
 
V prvom polroku 2021 bol komunitný plán spracovávaný a následne v druhom polroku odbor 
sociálnych služieb a subjekty participujúce na plnení komunitného plánu začali plniť jednotlivé ciele 
komunitného plánu. 
 
V materiáli je uvedený prehľad za rok 2021 so stanovením cieľovej skupiny, počtu špecifických cieľov , 
počtu opatrení, počtu aktivít s uvedením ich plnenia.  
 
Vedúca informovala o tom, že sa budú konať stretnutia pracovných skupín za účelom zjednotenia 
spôsobu napĺňania jednotlivých aktivít a sledovania merateľných ukazovateľov.  
 
 
Komisia uznesením č. 42/2022 prerokovala Informatívna správa k hodnoteniu III- KPSS v meste Nitra 
roky 2021 – 2025 za roky 2021 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre vziať na vedomie 
prerokovala Informatívna správa k hodnoteniu III- KPSS v meste Nitra roky 2021 – 2025 za roky 2021. 
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
 
K bodu 7: Domy s opatrovateľskou službou  
 
Vedúca OSS  informovala o jedenástich voľných bytoch v Dome s opatrovateľskou službou, Janka 
Kráľa 2, Nitra, byt č. 10/1. poschodie, garsónka, blok B, garsónka, byt č. 23/2. poschodie, blok B, byt č. 
38/3.posch., garsónka, blok B, byt č. 40/3. poschodie, garsónka, blok B, byt č. 46/4.posch, garsónka, 
blok A byt 
č. 201/prízemie, garsónka, blok A, byt č.202/1.posch., garsónka, blok A, byt 
č. 205/1.posch., garsónka, garsónka č. A213, 2.posch., dvojgarsónka č. A218,2 posch. 
 
  
 
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 opakovane 
vykoná kontrolu v dome s opatrovateľskou službou a aktívne riešiť situáciu s obyvateľmi. Vzhľadom 
k uvedenému, navrhujeme prideľovanie voľných nájomných bytov odložiť na najbližšie zasadnutie 
komisie, to tej doby byty zostávajú naďalej voľné. 
 
 
Vedúca OSS ďalej informovala prítomných, že na odbor sociálnych služieb bola doručené 2 nové 
žiadosti o pridelenie bytu v dome s opatrovateľskou službou: p. Vladimír F., p. Ján B.. 
 
Komisia uznesením č.43/2022 prerokovala novú žiadosť p. Ján B. 
o pridelenie bytu v DOS a odporúča odboru sociálnych služieb zaradiť p. Ján B. zmysle Smernice č. 
5/2011 o postupe prideľovania bytov DOS v znení Dodatkov č. 1-3 do poraradovníka, podľa počtu 
dosiahnutých bodov.  
Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
Vedúca OSS ďalej informovala, že žiadosť o pridelenie bytu v dome s opatrovateľskou službou: p. 
Vladimíra F., bola podaná z dôvodu, že žil v byte v DOS Bernolákova 16, NR  s priateľkou p. 
Mečiarovou, ktorá zomrela a chce v ňom bývať aj naďalej. Všetky podmienky spĺňa a zároveň je 
odkázaný na opatrovaľskú službu (II. stupeň odkázanosti). 
 
Komisia uznesením č. 44/2022 prerokovala žiadosť p. Vladimíra F. 
o pridelenie bytu v DOS Bernolákova16, NR a odporúča primátorovi mesta Nitry schváliť pridelenie 
bytu v DOS Bernolákova 16, NR v zmysle Občianskeho zákonnika 40/1964 Zb. prechod nájmu bytu 
č.16/1posch. na p. Vladimíra F..  
Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
K bodu 8:  bodu 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.   
 
Vedúca odboru sociálnych služieb PhDr. Naďa Šimová  informovala o voľnom byte v Bytovom dome 
Senior, Krčméryho 2 C, Nitra: byt č. 6/1. poschodie, garsónka a navrhuje tento byt v zmysle 
poradovníka žiadateľovi z prvého miesta. 
 
Komisia MZ uznesením č. 45/2022 odporúča  primátorovi mesta Nitry v zmysle Smernice č. 6/2011 
o postupe prideľovania bytov v Bytovom dome Senior, Krčméryho 2C, Nitra  v znení neskorších 
dodatkov schváliť pridelenie: byt č. 6/1. poschodie, garsónka, Krčméryho 2 C, Nitra   - p. Ján B.. 
Hlasovanie: za –  10, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
Vedúca odboru sociálnych služieb PhDr. Naďa Šimová ďalej informovala o vyradení zo zoznamu 
žiadateľov o pridelenie bytu v Bytovom dome Senior, Krčméryho 2 C, Nitra, p. Ladislava M. z dôvodu 
pridelenia bytu v DOS Bernolákova zo  zasadnutie komisie MZ dňa 18.01.2022. 
 
 
K bodu 9: Nájomné byty – Dvorčanská ulica 63 v Nitre 
 
 
Vedúca OSS informovala členov Komisie MZ, že na OSS boli doručené 2 nové žiadosti o predĺženie 
nájomných zmlúv k nájomným bytom na Dvorčanskej 63 v Nitre: p. Blanka Š., p. Katarína M.. 



 
 Komisia MZ uznesením č.  46/2022 prerokovala žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy v nájomných 
bytoch na Dvorčanskej ul. 63 v Nitre  a odporúča primátorovi mesta Nitry schváliť predĺženie nájomnej 
zmluvy k nájomným bytom na Dvorčanskej 63 v Nitre na dobu 3 rokov: p. Blanka Š., p. Katarína M. 
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. 
 
 
K bodu 10: Nájomné byty -  Bytový dom Olympia, Tr. Andreja Hlinku 57, Nitra 
 
Vedúca OSS informovala členov Komisie MZ, že na OSS boli doručené 3 nové žiadosti o pridelenie 
nájomného bytu v Bytovom dome Olympia p. Natália N., p. Mário J., p. Ing. Lucia K. menovaní spĺňajú 
podmienky v zmysle VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení 
neskorších dodatkov podľa § 19 ods.5. na jeho zaradenie do zoznamu žiadateľov. 
 
Komisia uznesením č.  47/2022 prerokovala žiadosť o pridelenie nájomných bytov v Bytovom dome 
Olympia a odporúča odboru sociálnych služieb zaradiť p. Natália N., p. Mário J., p. Ing. Lucia K. 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 bola doručená 1 žiadosť o predĺženie 
nájomnej zmluvy k nájomným bytom v Bytovom dome Olympia v Nitre: p. Miroslav R.. 
 
 
Komisia MZ uznesením č.   48/2022 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. Miroslav R.. 
Hlasovanie: za –  9 , proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
 
 
K bodu 11:  Rôzne 
 
Mgr. Mariana Kováčová, PhD. 
 

- informovala prítomných o spolupráci s COMIN, organizácia Slniečko, n.o. vyčlenila 2 
pracovníkov na pomoc, vyčlenili 2 voľné byty, 2 miesta v zariadení,  

- informovala prítomných, že sa plánuje realizovať od 01.09.2022 rekonštrukciu domu v rámci 
projektu pre obete domáceho násilia, do uvedenej doby môžu pomôcť voľnými miestami pre 
odídencov. 

 
 
PhDr. Naďa Šimová  

- zriadenie nového miesta  na odbore sociálnych služieb koordinátor prevencie sociálno - 
patologických javov na školách, 

- informovala o návrhu na členstvo p. Alexandra B. Komisii MZ.   
 
 



Komisia uznesením č. 49/2022 prerokovala návrh na členstvo p. Alexandra B. do funkcie člena Komisie 
MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia z radov obyvateľov konštatuje, že p. Ivane 
Š.  zaniklo členstvo v Komisii MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia  v súlade 
s ČL. 10 ods. 3 Zásad pre zriaďovanie a činnosť Komisií MZ v Nitre odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre zvoliť p. Alexandra B. za člena Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu 
verejného zdravia z radov obyvateľov.  

Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 
 
Mgr. Petra Ajdariová 

- informovala prítomných o skutočnosti, že na Nedbalovej ulici v Nitre v komunitnom centre by 
malo byť zriadené odberné miesto pre injekčné striekačky, vyjadrila nesúhlasné stanovisko 
k uvedenému zámeru. 

 
 
Úloha OSS: operatívna porada za účasti vedenia mesta, Službyt Nitra, s.r.o.,  predsedníčky a členov 
Komisie MZ a vedúcej OSS.  
T: marec 2022 
 
Ing. Juraj Barát:  

- informoval o ponuke zahraničných partnerov -  nainštalovanie kontajnerového mesta pre ľudí 
z Ukrajiny, je nutné hľadať vhodné priestory. 

  
 
Komisia uznesením č. 50/2022 prerokovala zámer nainštalovanie kontajnerového mesta pre ľudí 
z Ukrajiny od zahraničných partnerov a odporúča odboru majetku hľadať vhodný pozemok vo 
vlastníctve mesta Nitry  na realizáciu daného zámeru. 
T:  
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
 
Mgr. Pavol Ščasný: 
 

- dal do pozornosti odbornú, česko – slovenskú konferenciu KOMPOZIT, ktorá sa bude 
realizovať v spolupráci s mestom Nitra a pod záštitou primátora mesta v KC Zobor v Nitre dňa 
20.05.2022. Konferencia bude zameraná na rôzne témy, workshopy. Je vhodná pre všetkých 
pracovníkov zo sociálnej, školskej oblasti, prípadne aj pre iných pracovníkov. Zároveň sa bude 
konať benefičné predstavenie Divadla bez domova. Celý výťažok bude venovaný na podporu 
aktivít Združenia STORM a ich rozvoju.  

 
 
 
 

a) Odbor školstva, mládeže a športu - financie na obnovu školských zariadení a budov      
     (finančné vyčíslenie )  
 



Zámerom predkladaného návrhu Plánu obnovy SZSS je rozvíjať už poskytované aktivity v rámci 
sociálnych služieb a naďalej skvalitňovať aktuálne prevádzkované sociálne služby. Plán obnovy SZSS 
sa týka najmä zadováženia – obstaranie dlhodobých a krátkodobých aktív, samostatne hnuteľných vecí, 
modernizácie, obnovy a reparácie nehnuteľností s cieľom zlepšiť materiálno technické a priestorové 
možnosti pre prijímateľov sociálnych služieb, ako aj samotných zamestnancov.  
 
Všetky položky v pláne obnovy, ktoré nebudú realizované v roku 2022, budú v ďalších obdobiach 
aktualizované v súlade s trhovými cenami príslušného obdobia danej realizácie zámeru.  
 
 
Komisia uznesením č. 51/2022 prerokovala Plán obnovy na rok 2022 – 2026 príspevkovej organizácie 
Správa zariadení sociálnych služieb  a berie na vedomie Plán obnovy na rok 2022 – 2026 príspevkovej 
organizácie Správa zariadení sociálnych služieb a ukladá prednostovi Mestského úradu v Nitre účelovo 
viazať časť finančných prostriedkov zo záverečného účtu za rok 2021 na plnenie Plánu obnovy na rok 
2022 – 2026 príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb.  
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 

 
b) Misionárska ulica – aktualizácia  

 
 
Aktualizácia nájomníkov na ul. Misionárska, Nitra  
v budove  č. 1.  – jeden byt obsadený - nájomníčka p. S. Gabriela, ktorá sa v byte nezdržiava, žije u syna 
v Piešťanoch. Na opakované výzvy na odovzdanie bytu nereaguje. Evidujeme dlh na nájomnom vo 
výške 372,06 € ako aj dlh na TKO od roku 2016 vo výške 131,50 €. Dňa 03.03.2022 spoločnosť Službyt 
s.r.o., vyzvala nájomníčku na odovzdanie bytu z dôvodu nedoplatku na nájomnom, doručenka sa ešte 
nevrátila a ďalším krokom spoločnosti Službyt Nitra. s.r.o. bude návrh na súdne konanie v tejto veci. 
 
V budove  č. 3. jeden obsadený byt - nájomníčka p. S. Alžbeta, ktorá sa v byte zdržiava a má podanú 
žiadosť na nájomný byt – 2- garsónku v DOS J. Kráľa 2 v Nitre situovanú k Župnému námestiu, ktorá 
t.č. nie je volná. Uhradené nájomné ako aj TKO v plnej výške. 
Druhý obsadený byt  - nájomník p. Zajac Henrich, ktorý sa v byte zdržiava a má podanú žiadosť na 
nájomný byt – 1- izbový, prízemie v DOS Bernolákova 16 v Nitre. Uhradené nájomné ako aj TKO 
v plnej výške. 
 
V budove  č. 5. jeden obsadený byt - nájomníčka p. M. Zdenka, ktorá sa v byte zdržiava a má podanú 
žiadosť na nájomný byt – 2- garsónku v DOS J. Kráľa 2 v Nitre  s balkónom. Dňa 07.12.2021 bol 
menovenej pridelený požasovaný byt. Ku dňa 09.03.2022 menovaná čaká na dokončenie 
rekonštrukčných prác prideleného nájomného bytu. 
 
Mesto Nitra odpredalo v roku 2018 Misionársku č. 7, 9, 11. 
Budova č.13 – aktuálne bez nájomníkov/prázdna. 
 
V budove  č. 15.  
Prvý obsadený byt - nájomník p. M. Miroslav, nájomná zmluva platná od 07.02.2006 v byte sa 
zdržiava a má podanú žiadosť na nájomný byt – 3- izbový postavený s podporou štátu. Uhradené 
nájomné ako aj TKO v plnej výške. 
Úloha OSS: Odkomunikovanie s p. M.  presun žiadosti z aktuálneho poradovníka 3 – izbového bytu na 
2 – izbový byt. 
T:11/2021 



Ku dňu 05.10.2021 je evidovaný pod poradovým č.17 v zozname žiadateľov o prenájom 3-izbového 
bytu. Menovaný t.č. čaká na pridelenie bytu postaveného s podporou štátu. 
Druhý obsadený byt - nájomník p. Ing. M. Martin, nájomná zmluva platná od 13.02.2006 do 5/2022, 
v byte sa zdržiava. Nespĺňa podmienky na pridelenie bytu postaveného s podporou štátu z dôvodu 
presiahnutia hornej hranice príjmu. Uhradené nájomné ako aj TKO v plnej výške. 
Úloha OSS: Odkomunikovanie s p. M. byt do podnájmu Spoločnosťou Službyt Nitra, s.r.o (cenník 
4,90€/m²) na dobu 2 roky s podmienkou predlžovania nájomnej zmluvy. 
T:11/2021 
Návrh OSS : prideliť byt v DOS Bernolákova 16, Nitra , s výnimkou primátora. 
Tretí obsadený byt - nájomník p. H. Ľuboš, nájomná zmluva platná od 01.02.2009 v byte sa zdržiava 
a má podanú žiadosť na nájomný byt – 2- izbový postavený s podporou štátu.  
Ku dňu 10.03.2022 – pod por. č. 20 je evidovaný v zozname žiadateľov o prenájom bytu. T.č. čaká na 
pridelenie bytu postaveného s podporou štátu. 
Štvrtý obsadený byt - nájomníčka p. Martina H., nájomná zmluva platná od 26.10.2005 do 1/2022, 
v byte sa zdržiava a má podanú žiadosť na nájomný byt – 2- izbový postavený s podporou štátu. Je 
evidovaná pod por.č. 20 v zozname žiadateľov.Uhradené nájomné ako aj TKO v plnej výške. 
 
 

c) Rodina K. – riešenie bytovej otázky 
 
Vedúca OSS informovala, že dňa 19.01.2022 navštívila p. K. mestský úrad, kde mala v klientskom 
centre dohodnuté stretnutie s p. viceprimátorom Špotákom. Stretnutie sa konalo za účasti referentky 
bývania OSS, kde dôvodom stretnutia boli opakované problémy s financovaním bývania. 
Na osobnom stretnutí p. viceprimátor predniesol p. K. možnosti pomoci ako: 
- možnosť odpustiť poplatok za školné, za stravu, za TKO; 
- v spolupráci s OSS hľadať ďalšie možnosti pomoci. 
Dňa 07.02.2022 bola na mestský úrad doručená žiadosť p. K. o vyriešenie bytovej situácie, kde detailne 
popísala, v akej situácii sa opakovane ako rodina ocitli. Priznáva, že finančná pomoc od exmanžela by 
bola riešením ich situácie, no zároveň žiada, aby sme sa na rodinu K. pozerali ako na osamelú matku so 
4 deťmi (1 dospelé, 3 maloleté).  
Pani K. sa intenzívne zaujíma o to, či jej žiadosti bolo vyhovené. 
Návrh OSS. 
1. Zaradenie rodiny K. do programu 
2. Prispievať rodine na nájomné po dobu 9- tich mesiacov (do konca roka) vo výške 150,- € z rozpočtu 
odboru z položky úprava a obnova rodinných pomerov. 
 
Komisia MZ uznesením č.52/2022 prerokovala žiadosť p. K. o vyriešenie bytovej otázky a navrhuje 
OSS: 

a) zaradenie rodiny K. do programu 
b) prispievať rodine na nájomné po dobu 9- tich mesiacov (do konca roka) vo výške 150,- € 

z rozpočtu odboru z položky úprava a obnova rodinných pomerov. 
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 
 


