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

zdravia  zo dňa 10.05.2022 
(online) 

 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: 2 
Neospravedlnení: 0 
Prizvaní:                      3 
 
Program: 
 

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

2 a) Službyt Nitra s.r.o., vytipovanie priestorov KC Storm 
3. Návrh na rozpočtové opatrenie SZSS na rok 2022 
4. Možnosti čerpania externých zdrojov EÚ na zvýšenie energetickej efektívnosti bytových 

domov na Tokajskej/ Rýnskej ulici  
5. Časový plán zasadnutí na druhý polrok 2022 
6. Návrh Dodatku č.1 k Smernici č.2/2019 Mesta Nitra o postupe pri vydávaní vyjadrenia podľa 

§ 83 ods. 8 zákona č.448/2008 Z.z.  
7. Budúcnosť, n.o. Nitra  - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 
8. Dom s opatrovateľskou službou  
9. Bytový Dom Senior 
10. Nájomné byty – Dvorčanská ulica 63 v Nitre 
11. Nájomné byty – Olympia, T. A. Hlinku  
12. Rôzne 

a) Sociálna služba v jedálni (rozšírenie o nového dodávateľa)  
b) Santea, monitorovanie a signalizácia potreby pomoci 

 
 
Predsedníčka  Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia (ďalej  len 
„KomisiaMZ“) 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.75/2022 prerokovala a schválila program zasadnutia Komisie MZ so schválenými 
zmenami v poradí : bod č.4 zaradený ako bod č.3, bod č. 5 zaradený ako bod č. 4, bod č.6 zaradený ako 
bod č. 5, bod č.3 zaradený ako bod č. 6., ostatné body zostávajú v nezmenenom poradí.  
Hlasovanie: za –8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
 
 
 
 



 
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení  (zoznam uznesení ) 
 
a) Službyt Nitra s.r.o., vytipovanie priestorov KC Storm 
 
Vedúca OSS PhDr. Naďa Šimová informovala, že dňa 10.05.2022 sa zúčastnila stretnutia so zástupcami 
spoločnosti Službyt Nitra s.r.o. za účelom prejednávania vytipovanie priestorov KC Storm.  
 
Službyt Nitra s.r.o. požiadal odbor majetku o stanovisko, či v zmysle privatizačnej zmluvy prechodu 
majetku zo štátu na mesto Nitra je možné prenajať  priestor na iný ako zdravotný účel. Momentálne 
pripravuje stanovisko odbor majetku.  
 
Uznesenie sa plní  a zostáva v platnosti.  
 

Počas kontroly plnenia uznesení Komisie MZ navrhla zrušiť uznesenie č. 51/2020. 
 
Komisia uznesením č.76/2022 prerokovala zoznam uznesení Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie 
a podporu verejného zdravia a odporúča zrušenie uznesenia Komisie MZ : č.51/2020. 
Hlasovanie: za –8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
K bodu č. 3 Možnosti čerpania externých zdrojov EÚ na zvýšenie energetickej efektívnosti 
bytových domov na Tokajskej/ Rýnskej ulici  
 
K uvedenému sa vyjadrili p. Mgr. Vladimír Ballay z odboru projektového a strategického riadenia a p. 
Bc. Richard Vitek z odboru majetku na základe úlohy z Komisie MZ zo dňa 12.04.2022 – „vyjadriť sa, 
či a za akých podmienok je možné čerpať eu zdroje a zaslať na komisiu MZ  informáciu“. 
 
Pán Ballay mal zistiť možnosti čerpania externých zdrojov EÚ na zvýšenie energetickej efektívnosti 
bytových domov na Tokajskej/ Rýnskej ulici.  
Čerpanie eurofondov je v súčasnosti obmedzené primárne na verejné budovy. Hlavnou aktivitou vo 
vyhlásenej výzve je:  
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, kde pod pojmom verejná budova sa pre účely tejto 
výzvy rozumie budova vo vlastníctve alebo v správe žiadateľa, ktorý je oprávnený v zmysle podmienok 
tejto výzvy. Správa budovy žiadateľom je definovaná v § 3 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe 
majetku štátu v znení neskorších predpisov 
V zmysle horeuvedeného nie je možnosť čerpať zdroje z EÚ na uvedený účel  5%, 
spolufinancovanie  bude dané s najväčšou pravdepodobnosťou aj v novom programovom období v 
Operačnom programe Slovensko.  
Čerpanie je teda možné iba v rámci ŠFRB.  
 
Pán Bc. Richard Vitek sa obrátil mailom na Ing. Ballayovú, referentku ŠFRB, kde uviedol nasledovné:  
na základe dlho pretrvávajúcich problémov s bytmi v danom BD (vlhnutie, plesnenie, rosenie okien) bola 
vykonaná inšpekcia skrytých vád na základe ktorej bol vypracovaný technický preukaz nehnuteľnosti. 
Tento dokument identifikuje ako hlavnú príčinu problémov úniky tepla a izoláciu proti vode. Náklady na 
sanáciu (zateplenie a výmena okien, izolácia strechy) sú v rámci technického preukazu odhadované na 
697 180 – 760 170 €. Objekt má 5 nadzemných podlaží a suterén, 5 vchodov, pri čom každý vchod má 
zastavanú plochu cca 230 m2. Ak počítame že podlahová plocha bytu môže tvoriť cca 80% zastavanej 
plochy vchodu BD tak z ŠFRB je maximálna suma ktorú by bolo možné čerpať 828 000 € (230 plocha 
vchodu x 6 podlaží x 5 vchodov / 0,8). Keď pri položke zateplenie je v tabuľke ŠFRB uvedené ON 75%, 
znamená to že sa vlastník musí podieľať 25%, t.j. 207 000 € na nákladoch? Je reálne že by mohlo mesto 
ešte v roku 2022 (do 30.9.2022) stihnúť podať žiadosť a začať s rekonštrukciou?  
 



 
Pani  Ing. Ballayová uviedla, že je možné čerpanie pôžičky na zateplenie bytov a aj nájomných bytov, na 
ktoré dostalo mesto Nitra pôžičku.  
 
Termín podania žiadosti je stanovený do 30. 9. 2022.  
Je možnosť čerpania finančných zdrojov aj v rámci zabezpečenia bezbariérového prístupu do DOS 
Bernolákova 16 v Nitre.  
 
Komisia uznesením č.77/2022 prerokovala možnosti čerpania externých zdrojov EÚ na zvýšenie 
energetickej efektívnosti bytových domov na Tokajskej/ Rýnskej ulici a odporúča odboru majetku 
zateplenie a riešenie energetickej efektívnosti bytových domov cez ŠFRB. 
Hlasovanie: za –8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
Úloha OM: Koordinovať proces k zabezpečeniu financovania rekonštrukcie  bytových domov 
obstaraných z prostriedkov ŠFRB. 
T: mesačne 
 
 
K bodu č. 4 Časový plán zasadnutí na druhý polrok 2022 
 
Na komisii MZ bol predložený Plán práce Komisie MZ pre sociálne veci, bývane a podporu verejného 
zdravia na II. polrok 2022 so stanovením nasledovných termínov:  
 
12. júl 2022 
23. august 2022 
20. september 2022 
11. október 2022 
08. november 2022                            
06. december 2022  
 
Komisia uznesením č.78/2022 prerokovala Plán práce Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu 
verejného zdravia na II. polrok 2022a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť Plán práce 
Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia na II. polrok 2022 v zmysle 
stanovených termínov.  
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0.  
 
 
K bodu č. 5 Návrh Dodatku č.1 k Smernici č.2/2019 Mesta Nitra o postupe pri vydávaní vyjadrenia 
podľa§ 83 ods. 8 zákona č.448/2008 Z.z.  
 
Vedúca OSS PhDr. Naďa Šimová predložila prítomným Návrh Dodatku č.1 k  Smernici č.2/2019 Mesta 
Nitra o postupe pri vydávaní vyjadrenia podľa§ 83 ods. 8 zákona č.448/2008 Z.z.  
 
Podľa § 83 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona                         
č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov Mesto Nitra vydáva 
poskytovateľovi sociálnej služby v nocľahárni, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej 
služby a v dennom stacionári na jeho žiadosť bezplatne písomné vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti 
o poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MPSVaR SR s komunitným 
plánom sociálnych služieb mesta (ďalej len„vyjadrenie o súlade“). Ak je žiadateľom o poskytnutie 
finančného príspevku obec, písomné 
 
Táto smernica upravuje postup žiadateľa a Mesta Nitry vo veci vydania písomného vyjadrenia Mesta 
Nitry o súlade predloženej žiadosti poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie finančného príspevku 



zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MPSVaR SR s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta 
Nitry (ďalej len „vyjadrenie o súlade“) . 
 
Zmena nastáva v tom, že oprávnený žiadateľ, ktorým je neverejný poskytovateľ sociálnej služby:  
a) v nocľahárni,  
b) v zariadení pre seniorov,  
c) v zariadení opatrovateľskej služby,  
d) v dennom stacionári, 
podáva písomnú žiadosť o vydanie vyjadrenia o súlade spolu s prílohami podľa ods. 2 tohto článku Mestu 
Nitra – Odboru sociálnych služieb MsÚ v Nitre, v čase od 1.5. do 31.8. predchádzajúceho rozpočtového 
roku.  
V zmysle §78b ods. 3 písm. b) zákona č. 448/2008 Z.z. písomnú žiadosť o vydanie súladu predloženej 
žiadosti s komunitným plánom obce podáva len neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorý v čase 
podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MPSVaR SR, 
ešte nezačal poskytovať sociálnu službu. To znamená, že o vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti 
s komunitným plánom obce je potrebné požiadať iba v prípade začatia poskytovania nového druhu, formy 
sociálnej služby žiadateľom. 
 
Komisia uznesením č.79/2022 prerokovala Návrh Dodatku č.1 k Smernici č.2/2019 Mesta Nitra 
o postupe pri vydávaní vyjadrenia podľa§ 83 ods. 8 zákona č.448/2008 Z.z.  a odporúča primátorovi 
mesta Nitry schváliť Návrh Dodatku č.1 k Smernici č.2/2019 Mesta Nitra o postupe pri vydávaní 
vyjadrenia podľa§ 83 ods. 8 zákona č.448/2008 Z.z 
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0.  
 
K bodu č. 6 Návrh na rozpočtové opatrenie SZSS na rok 2022 
 
Riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb PhDr. Libuša Mušáková predložila prítomným Návrh na 
rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie SZSS Nitra na rok 2022. 
 
Správa zariadení sociálnych služieb mala zostatok vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu roku 
2021 nižší, než sa predpokladalo pri zostavovaní rozpočtu na rok 2022.  
 
Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravuje zostatok prostriedkov z minulých rokov na skutočnú 
hodnotu, ktorá bola v rozpočte organizácie k 31.12.2021. Skutočný zostatok na položke 453 je v súčte 
192.757,- €. Zostatok prostriedkov z vlastných strojov je nižší o 14.528€ organizácia má zároveň zostatok 
nevyčerpaných účelových prostriedkov vo výške 127.285 €. 
 

 

Organizácia týmto rozpočtovým opatrením nepožaduje zvýšiť dotáciu z rozpočtu mesta Nitra. 
 
Komisia uznesením č.80/2022 prerokovala  Návrh na rozpočtové opatrenie SZSS na rok 2022  
a odporúča MZ v Nitre schváliť Návrh na rozpočtové opatrenie SZSS na rok 2022 podľa predloženého 
návrhu.  
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0.  
 
 
K bodu č.7  Budúcnosť, n.o. Nitra  - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 
 
 
Vedúca Odboru  sociálnych služieb PhDr. Naďa Šimová  predložila prítomným Žiadosť n.o. 
BUDÚCNOST, nájomcu nehnuteľnosti na Wilsonovom nábr. č.82 v Nitre o predĺženie nájomnej zmluvy 



a o zriadení predkupného práva k uvedenej nehnuteľnosti. S nájomcom Budúcnosť n.o. je uzatvorená 
nájomná zmluva  zo dňa 23.05.2008. Doba nájmu je od  01.01.2008 do 31.12.2028. Dôvodom zmeny 
doby nájmu na dobu určitú do 31.12.2037 je získať dotáciu, ktorú poskytuje Ministerstvo zdravotníctva 
SR, na účely rekonštrukcie predmetnej budovy z dôvodu rozšírenia poskytovaných služieb.  
 
Komisia uznesením č. 81/2022 prerokovala žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy BUDÚCNOSŤ, n. o. 
k nehnuteľnosti Wilsonovo nábr. č.82 v Nitre a odporúča MZ v Nitre schváliť: 

1) predĺženie nájomnej zmluvy do roku 31.12.2037, 
2) zriadenie predkupného práva nájomcovi z dôvodu čerpania externých finančných zdrojov na 

rekonštrukciu nehnuteľnosti, 
3) výšku nájomného 1€/rok. 

Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
K bodu č.8 Dom s opatrovateľskou službou  
 
Vedúca OSS  informovala o jedenástich voľných bytoch v Dome s opatrovateľskou službou, Janka Kráľa 
2, Nitra, zoznam voľných bytov: 
byt č. 10/1. poschodie, garsónka, blok B; 2. byt č. 23/2. poschodie, blok B, garsónka;  
3. byt č. 38/3.posch., garsónka, blok B;  4. byt č. 40/3. poschodie, garsónka, blok B; 5. byt č. 46/4.posch, 
garsónka, blok A; 6. byt č. 201/prízemie, garsónka blok A; 7. byt č.202/1.posch., garsónka, blok A; 8.byt 
č. 205/1.posch., garsónka; 9. byt č. A 213, 2.posch., dvojgarsónka; 10. byt č. A218,2. posch; 11.  byt č. 
A 208, 1.posch., dvojgarsónka; 12. byt č. A 46, 4 posch, garsónka; 13. byt č. A 31, 3.posch. garsónka; 14. 
byt č. B 53, 4. posch. dvojgarsónka; 15. byt č. B 48, 4.posch, garsónka; 16. byt č. B 7, 0.posch, garsónka; 
  
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...) Prideľovanie bytov 
v DOS na Janka Kráľa 2 v Nitre bude možné až po nadobudnutí účinnosti VZN č.3/2022 o nájomných 
bytoch, cca. 20.07.2022.   
 
 
 
K bodu č. 9 Bytový Dom Senior 
 
Vedúca OSS predložila prítomným na vedomie aktuálny zoznam žiadateľov o pridelenie bytu v Bytovom 
dome Senior. Na odbor sociálnych služieb bola doručená jedna nová žiadosť o pridelenie bytu v Bytovom 
dome Senior, Krčméryho 2C, Nitra: p. Ladislav Hullyák, p. Vlasta Kudríková a Miroslav Kudrík. 
 
Komisia MZ uznesením č. 82/2022 prerokovala žiadosť o pridelenie bytu v Bytovom dome Senior 
a odporúča  odboru sociálnych služieb zaradiť p.  Ladislav Hullyák v zmysle Smernice  
č. 6/2011 o postupe prideľovania bytov v Bytovom dome Senior v znení neskorších dodatkov do poradia 
podľa počtu dosiahnutých bodov.  
Hlasovanie: za –  8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
Komisia MZ uznesením č.83/2022 prerokovala žiadosť o pridelenie bytu v Bytovom dome Senior 
a odporúča  odboru sociálnych služieb nezaradiť p. Vlastu Kudríkovú a Miroslava Kudríka v zmysle 
Smernice č. 6/2011 o postupe prideľovania bytov v Bytovom dome Senior v znení neskorších dodatkov z 
dôvodu nesplnenia § 3  ods 1 písmeno h. 
Hlasovanie: za –  8, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 



 
 
 
 
 
K bodu č. 10 Nájomné byty – Dvorčanská ulica 63 v Nitre 
 
Vedúca OSS informovala členov Komisie MZ, že na OSS bolo doručené 3 nové žiadosti o pridelenie 
nájomného bytu na Dvorčanskej 63 v Nitre: p. Tomáš Bindas a Miriama Čaládyová, p. Ivan Blaho, p. 
Silvia Ťažká, spĺňajú podmienky v zmysle VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve 
Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov.  
 
Komisia uznesením č. 84/2022 prerokovala žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Dvorčanskej 63 
v Nitre a odporúča odboru sociálnych služieb zaradiť  žiadateľov - p. Tomáš Bindas a Miriama 
Čaládyová, p. Ivan Blaho, p. Silvia Ťažká, do zoznamu žiadateľov o pridelenie bytu na Dvorčanskej 63, 
Nitra v zmysle VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení neskorších 
dodatkov. 
Hlasovanie: za – 8 , proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
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. Ivan Hromy, p. Vladimír Nemec. 
 
 Komisia MZ uznesením č.  85/2022 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. Ivan Hromy, p. Vladimír Nemec 
v zmysle VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení neskorších 
dodatkov. 
Hlasovanie: za – 8 , proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
Vedúca OSS informovala členov Komisie MZ o jednom voľnom byte: byt č. A 55/4. posch, 
2-garsónka,  na ul. Dvorčanská 63 v Nitre. 
 
Komisia uznesením č. 86 /2022 prerokovala  voľný byt č. A 21/4.posch. garsónka, na Dvorčanskej 63, 
Nitra  a odporúča primátorovi mesta Nitry schváliť pridelenie bytu č. A 21/4.posch. garsónka, 
p.  Ľudovítovi Farkašovi (pod por.č. 6)  v zmysle VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo 
vlastníctve Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov.  
Hlasovanie: za – 8 , proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
 
K bodu č. 11 Nájomné byty – Olympia, T. A. Hlinku  
 
 
Vedúca OSS informovala členov Komisie MZ, že na OSS bola doručená 1 nová žiadosť o pridelenie 
nájomného bytu v Bytovom dome Olympia p. Simona Štefancová. Menovaná spĺňa 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 jej zaradenie do zoznamu žiadateľov. 
 
Komisia uznesením č.87/2022 prerokovala žiadosť o pridelenie nájomných bytov v Bytovom dome 
Olympia a odporúča odboru sociálnych služieb zaradiť p. Simona Štefancová  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 – 8 , proti – 0, zdržal sa – 0. 



 
 
 
 
 
K bodu č. 12 Rôzne 
 
Predsedníčka Komisie MZ PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. predniesla 2  podnety z Rady seniorov:  
 
  

a) Sociálna služba v jedálni (rozšírenie o nového dodávateľa)  
 
Na Rade Seniorov sa dopytovali na možnosť rozšírenia ponuky stravovania o ďalšieho dodávateľa. 
Predsedníčka RS PhDr. Anna Laurinec Šmehilová PhD., navrhla otvoriť tému sociálnej služby v jedálni 
pre seniorov na najbližšej Komisii MZ v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia 
a hľadať možnosti rozšírenia poskytovania tejto služby.  
 
Komisia MZ prerokovala možnosť rozšírenia dodávania stravy o nových externých dodávateľov. Vedúca 
bude komunikovať s odborom verejného obstarávania za účelom nastavenia procesu, akou formou je 
možné rozšíriť sociálnu službu v jedálni aj cestou iného externého dodávateľa.  
 
Úloha OSS: stanovisko  OSS bude zaslané členom Rady seniorov.  
 
 

b) Santea, monitorovanie a signalizácia potreby pomoci 
 

Na Rade seniorov predseda správnej rady neziskovej organizácie Santea n.o., Mgr. Ladislav Kollár, 
MBA, predstavil sociálnu službu s využitím telekomunikačných technológií, ktorá je zameraná na 
zabezpečenie bezpečného života pre seniorov.  
 
Vo svojej prezentácii vysvetlil podstatu fungovania ponúkanej sociálnej služby v zmysle § 52 zákona č. 
448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Predstavil jednotlivé programy – balíčky (3 balíky služieb), ktoré 
ich nezisková organizácia ponúka. Následne predviedol monitorovaciu službu okamžitej pomoci 24/7 
volaním prostredníctvom hodiniek, ktoré sú súčasťou poskytovanej služby. Členovia RS mali možnosť si 
priamo vyskúšať volanie na centrálny pult pomoci, hlasitosť zariadenia a iné. Prítomných oboznámil 
s cenníkom jednotlivých programov – balíkov.  Zároveň ponúkol možnosť prezentovať túto službu aj 
v jednotlivých seniorských organizáciách pôsobiacich na území mesta Nitra.  

 
Organizácia Santea n.o. zaslala cenovú ponuku na poskytovanie SS – monitorovanie a signalizácia 
potreby. Uvedené finančné vyčíslenie bude predložené pri tvorbe rozpočtu a následne zapracované  
v dodatku  VZN o sociálnych službách.  Začatie poskytovania sociálnej služby sa predpokladá od januára 
2023. 
 
 
PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD.  
 

Dňa 09.05.2022 sa konalo pracovné stretnutie na úrovni primátora  mesta Nitry  k riešeniu financovaniu 
externého výťahu v Zariadení pre seniorov na Janského 7, Nitra. Aktuálne sa rieši spôsob financovania. 
Stretnutie sa konalo za účelom prejdenávania možnosti žiadania finančných prostriedkov zo ŠFRB., 



prípadne iných zdrojov. Zároveň sa riešila  aj otázka zabezpečenia debarierizácie kúpeľní v ZOS na 
Janského 7 v Nitre.     

 
 
 
 
PhDr. Naďa Šimová  
 
Na rade seniorov o službe pre občana pod názvom „Seniorská obálka a I.C.E. karta“ informovala 
prítomných tajomníčka RS Mgr. Lívia Beňová. Vysvetlila prítomným účel tejto služby, ktorá je určená 
pre osamelo žijúcich seniorov a má prispieť k informovaniu záchranných zložiek o zdravotnom stave, 
užívaných liekoch, kontaktoch na blízkych, v prípade potreby výjazdu do domácnosti k seniorovi. 
Tajomníčka RS predstavila prítomným grafický návrh „Seniorskej obálky a I.C.E. karty“ pripravenej 
v spolupráci s Odborom komunikácie a propagácie.  Po doplnení I.C.E. karty „Seniorská obálka a I.C.E. 
karta bude dostupná v tlačenej podobe v Klientskom centre Mestského úradu v Nitre, v elektronickej 
podobe na stiahnutie na webovom sídle MsÚ Nitra www.nitra.sk  Informácia o tejto službe bude 
zverejnená na webovom sídle MsÚ Nitra, Radničných novinách.  
 
Aktuálne sa nastavuje proces vytvárania ICE karty, na ktorej budú uvedené základné údaje o senioroch 
v prípade, ak by potrebovali pomoc. Predsedníčka Komisie MZ PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. 
uviedla, že je potrebné osloviť všetky organizácie z databázy, ktoré prejavili záujem byť členmi Rady 
seniorov, aby mali informácie o tzv. seniorskej obálke. 
  
 
 
 
Vedúca OSS ďalej  informovala prítomných o tom, že sa uskutočnilo stretnutie so spoločnosťou Službyt 
Nitra s.r.o. za účelom prejednania navrhnutého nového VZN o bytoch vo vlastníctve mesta Nitry. Zo 
stretnutia vyvstala zásadná zmena, ktorá sa týkala zvýšenie zábezpeky z 3 na 6 mesiacov.   
 
 
 
 
 
                  PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. 
                                                   predsedníčka Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie 
                    a podporu verejného zdravia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľky: 
Mgr. Marcela Brezinová 
Mgr. Andrea Dirnbachová 
 


