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

a podporu verejného  zdravia, zo dňa 23.08.2022 
 
Hlasovalo: 9   
Ospravedlnení: 2 
Neospravedlnení: 0 
Prizvaní:                      0 
 
 
Hlasovalo per rollam: 9 
K bodu č. 13-19 c): 8  (v zmysle doručených emailov) 
Ospravedlnení: 2 
Neospravedlnení: 0 
Prizvaní:                      0 
 
 
Program: 
 

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

a) Informácie, plesne, plošina DOS (Službyt Nitra, s.r.o.)  
b) Správa o rekonštrukcii DOS po požiari(Službyt Nitra s.r.o. a odbor majetku) 

3. Stanovisko ÚHK ku kontrole žiadostí o 1 a 3- izbové byty (ÚHK) 
4. Rozpočtové opatrenie (SZSS) 
5. Návrh možností financovania  stavby „Výťah SZSS“ (SZSS) 
6. Návrh rozpočtu na rok 2022 (SZSS) 
7. Návrh rozpočtu pre rok 2022 (OSS)  
8. Centrum Slniečko – žiadosť (Službyt Nitra s.r.o.) 
9. Žiadosť do podnájmu, Zvolenská, Nitra (OSS) 
10. Žiadosť o stanovisko  Koloman Szoke, byt č.5, Dunajská č.8, Nitra (Službyt Nitra, s.r.o.) 
11. Správa o plnení rozpočtovej položky III. KPSS (OSS) 
12. Informatívna správa k plneniu Akčného plánu (OSS) 
13. Návrh využitia bývalej jedálne Elitex(OSS) 
14. Domy s opatrovateľskou službou  
15. Bytový Dom Senior 
16. Nájomné byty – Dvorčanská ulica 63 v Nitre 
17. Nájomné byty -  Bytový dom Olympia, Tr. Andreja Hlinku 57, Nitra 
18. Byty nižšieho štandardu Orechov dvor 
19. Rôzne 

a) Informácia k pracovnej skupine ĽBD, návrh na členov do pracovnej skupiny (OSS) 
b) Byty pre projekt HousingFirst (OSS) 
c) Žiadosť o prenájom priestorov starého KC - Saleziáni 

 
 
 
Na Komisii zo dňa 12.07.2022 neboli prerokované body č.1 až 5., č.13, 14 v zmysle programu z dôvodu 
neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov komisie. Uvedené body sú predmetom rokovania 
komisie MZ. 
 
Body programu č.13 až 19 c). boli prerokované formou per rollam. 
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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.117/2022 prerokovala a schválila program zasadnutia Komisie MZ so schválenými 
zmenami v poradí. 
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
K bodu č.2: Kontrola plnenia uznesení  (zoznam uznesení ) 
 
a) Informácie, plesne, plošina DOS (Službyt Nitra, s.r.o.)   

 
Plesne (uznesenie sa plní). 

        Plošina v DOS, Bernolákova 16, Nitra (uznesenie sa plnení). 
 
 
b) Správa o rekonštrukcii DOS po požiari (Službyt Nitra s.r.o. a odbor majetku) 
 
       Uznesenie – splnené.  
 
 
K bodu č.3: Stanovisko ÚHK ku kontrole žiadostí o 1 a 3- izbové byty (ÚHK) 
 
Vedúca odboru sociálnych služieb PhDr. Naďa Šimová  informovala prítomných o Návrhu čiastkovej 
správy o výsledku kontroly ÚHKa stanoviska spol. Službyt Nitra, s.r.o. k Návrhu poradovníka žiadostí 
o pridelenie 1-izbových  nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov. Následne prijala 
uznesenie. 
 
Komisia uznesením č. 118/2022 prerokovala Návrh čiastkovej správy o výsledku kontroly a odporúča 
MZ v Nitre schváliť poradovník na 1- izbové sociálne byty v zmysle zistení Útvaru hlavného kontrolóra 
nasledovne:  
vyradiť žiadateľa pod poradovým číslom 17. Jana B. 
                                                                  40. Pavel P. 
                                                                 60. Jana M. 
Hlasovanie: za –  9 , proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
Výška nájomného: Výstavba Bytového domu C-307, 33 b. j., Tokajská ul., k. ú. Mlynárce (v rámci 
stavby „Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie „B“ C-307 Tokajská, Nitra) bola financovaná 
s podporou  štátu: 

 z  nenávratnej dotácie vo výške 750 820 €,   
 z návratných úverových  zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 

1 355 510 €  
 a z vlastných  zdrojov mesta vo výške 291 197,21 €.  
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Pri stanovení výšky nájomného v bytových jednotkách sa vychádza z Opatrenia 
Ministerstva financií SR č. 01/R/2008 z 23. apríla 2008 o regulácii cien nájmu bytov v platnom 
znení a zo Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2022 o sociálnych bytoch, v zmysle 
ktorých sa  ceny ročného nájmu bytov obstaraných z prostriedkov ŠR, štátnych fondov 
a rozpočtov obcí stanovujú vo výške maximálne 5% z obstarávacej ceny bytu. Pri  výpočte 
nájomného sa  do obstarávacej ceny započítava cena stavby, cena projektovej dokumentácie 
a cena inžinierskych činností spojených  s prípravou a zhotovením stavby.  
  

 
Mgr. Ajdariová  konštatovala, že je potrebné nájomníkom na Misionárskej ulici v Nitre po presťahovaní  
do BD na Tokajskej ulici v Nitre ponechať výšku nájmu ako mali doposiaľ vo výške 1,12 m2 vzhľadom 
k tomu, že sa jedná o nájomníkov so zdravotným znevýhodnením.  
 
Komisia uznesením č. 121/2022 prerokovala Návrh na určenie výšky nájmu v nájomných bytoch 

v Bytovom dome C-307, 33 b. j., Tokajská ul., k. ú. Mlynárce, obstaraných z verejných 

prostriedkov v zmysle VZN č. 1/2022 o sociálnych bytoch o sociálnych bytoch a odporúča MZ 

v Nitre schváliť  

a) mesačné nájomné vo výške 3,95 €/m2/mesiac v nájomných bytoch v Bytovom dome, 33 b. 

j., C 307 Tokajská ul., k. ú. Mlynárce a  

b) mesačné nájomné vo výške 1,15 €/m2/mesiac pre nájomníkov Martina H. a Ľuboš H. 

z Misionárskej 15. 

Hlasovanie: za –  9 , proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
K bodu č.8 : Centrum Slniečko – žiadosť (Službyt Nitra s.r.o.) 
 
 Mgr. Marianna Kováčová, PhD. informovala prítomných o podaní žiadosti na Spoločnosť 
Službyt Nitra s.r.o.  v Nitre o zosúladenie mesačného nájomného so sumou za byt č.1, teda na sumu 0,03 
€/mesiac aj za byt č. 2, 0.poschodie ul. Biovetská v Nitre. Taktiež žiada o úpravu doby nájmu od 
01.09.2022 do 30.06.2037. Ďalej bola MZ schválená úhrada energií Mestom Nitra prostredníctvom 
spoločnosti Službyt Nitra s.r.o. počas rekonštrukcie celej nehnuteľnosti na Biovetskej č.36 v Nitre od 
vypratania nehnuteľnosti Centrom Slniečko, n.o. do kolaudácie a odovzdania nehnuteľnosti na činnosť 
centra. Ďalšia požiadavka zo strany Slniečka, n.o. bola, aby okrem energií boli počas rekonštrukcie 
v celom objekte (dvojdom) hradené aj „plnenia“. Pod pojmom plnenia  je myslené vodné a stočné. 
 
 
Komisia uznesením č.119/2022 prerokovala žiadosť Centra Slniečko, n.o. a  odporúča MZ schváliť 
 
1. pridelenie 4-izbového bytu č. 2 v bytovom dvojdome na Biovetskej ulici č. 36 v Nitre, 

neziskovej organizácii Centrum Slniečko n. o. za nájomné vo výške 0,03 €/mesiac; 

 

2. uzatvorenie nájomnej zmluvy k celému bytovému dvojdomu na Biovetskej ulici č. 36 v Nitre 

na dobu do 31.3.2036 

 
3. úhradu energií a plnení Mestom Nitra – prostredníctvom Službyt Nitra, s. r. o., počas 

rekonštrukcie celej nehnuteľnosti na Biovetskej ulici č. 36 od vypratania nehnuteľnosti 

Centrom Slniečka do kolaudácie a odovzdania nehnuteľnosti na prevádzku zariadenia 
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uložiť riaditeľovi Službytu Nitra, s. r. o. zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy a dodatkov k nájomnej 
zmluve do 30.09.2022 
Hlasovanie: za –  9 , proti – 0, zdržal sa – 0 

 
 
K bodu č.9 Žiadosť do podnájmu, Zvolenská, Nitra (OSS) 
 

Spoločnosťou Službyt Nitra s.r.o. bola zaslaná  informácia o jednom voľnom byte: ul. Zvolenská č. 19 na 
6.posch., 3-izbový byt. Žiadateľka o predmetný byt p. Mikolajová nespĺňa podmienku v zmysle Smernice 
č.7/2021 o postupe prideľovania nájomných bytov do podnájmu (má trvalý pobyt v Rožňave). 
 
 

Komisia uznesením č.120/2022 prerokovala žiadosť p. Sylvie M. o pridelenie bytu do podnájmu 

a neodporúča primátorovi Mesta Nitry schváliť uzatvorenie zmluvy o podnájme. 

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

 
 
 
 
K bodu č.10 : Žiadosť o stanovisko  Koloman S., byt č.5, Dunajská č.8, Nitra (Službyt Nitra, s.r.o.) 
 
Ing. Pavol Bielik - riaditeľ Spoločnosti Službyt Nitra s.r.o., poskytol informácie k nájomnému bytu na 
ul. Dunajská č.8 v Nitre, ktorý obýva p. S. bez právneho titulu a kde vznikol nedoplatok vo výške 3600 
€, ktorý bol nasledne uhradený p. S.. Komisia MZ vyšla menovanému v ústrety a bol mu pridelený 
náhradný byt na ul. Považská v Nitre. P. S. prišiel na Službyt v poobedných hodinách, či je možné mu 
poskytnúť kľúče od bytu na Považskej Ulici v Nitre z dôvodu presťahovania nábytku a osobných veci. 
Kľúče neodovzal a ani si nepresťahoval nábytok a osobné veci. Byt na Dunajskej č.5 v Nitre je naďalej 
blokovaný a zároveň nie je možné sa dostať  do bytu na ul. Považská v Nitre. V byte na ul. Považská nikto 
nebýva. Byt p. S. prevzal a vznikol dlh vo výške 1832 €. Vzhľadom k tomu, že nájomný byt na ul. 
Považská v Nitre, menovaný tri mesiace neobýva, bola Spoločnosťou Službyt Nitra s.r.o. mu daná 
výpoveď z nájmu. 
Spoločnosť Službyt Nitra s.r.o., Nitra realizuje kroky k podaniu podnetu na súd, na vypratanie bytu na ul. 
Dunajská v Nitre. Vzhľadom k tomu, že s týmto krokom musí súhlasiť mesto Nitra ako vlastník bytu, je 
podaná žiadosť na Mestskom úrade v Nitre. 
 
Komisia MZ uvedené informácie zobrala na vedomie. 
 
 
K bodu č. 4 Rozpočtové opatrenie (SZSS) 
 
Riaditeľka Správy zriadení sociálnych služieb Nitra (ďalej len „SZSS“) PhDr. Libuša Mušáková  
predložila prítomným Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa 
zariadení sociálnych služieb na rok 2022. 
 
Správa zariadení sociálnych služieb Nitra predkladá návrh na rozpočtové opatrenie , ktoré sa týka výmeny 
bežných dverí za automatické otváracie. Aby bolo možné vyčerpať poskytnutý finančný transfer 
z rozpočtu MPSVaR je nutné doplnenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov, ktoré organizácia 
navrhuje realizovať formou presunu v rozpočte.  
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Presun finančných prostriedkov je súčasťou predloženého materiálu.  
 
Komisia uznesením č. 123/2022 prerokovala Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej 
organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2022 a odporúča MZ v Nitre schváliť Návrh na 
rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 
2022 podľa predloženého návrhu. 
Hlasovanie: za –  9 , proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
 
K bodu č. 5 Návrh možností financovania  stavby „Výťah SZSS“ (SZSS) 
 
Riaditeľka SZSS PhDr. Libuša Mušáková predložila prítomným Návrh možností financovania stavby 
„Výťah SZSS“.   
 
V zmysle Plánu obnovy na roky 2022 -2026 je aj dobudovanie nového výťahu. Materiál obsahuje 3 časti, 
ktoré ponímajú o porovnaní podmienok možností financovania projektu, možnosť financovania projektu 
– modernizácia Zariadenia sociálnych služieb Zobor a financovanie projektu – Výťah SZSS 
a modernizácia Zariadenia sociálnych služieb Zobor formou ŠFRB.  
 
Komisia uznesením č. 124/2022 prerokovala Návrh možnosti financovania stavby „Výťah SZSS“ - 
Zariadenia sociálnych služieb Zobor a Návrh možnosti financovania projektu – modernizácia Zariadenia 
sociálnych služieb Zobor a odporúča MZ v Nitre schváliť „Alternatívu 3“ - Financovanie stavby „Výťah 
SZSS“ Zariadenia sociálnych služieb Zobor a financovanie projektu – modernizácia Zariadenia 
sociálnych služieb Zobor formou úveru zo ŠFRB podľa predloženého návrhu s podaním žiadosti o ŠFRB 
v mesiaci január. 
Hlasovanie: za –  9 , proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
K bodu č.6 Návrh rozpočtu na rok 2022 (SZSS) 
 
Riaditeľka SZSS predložila prítomným Návrh rozpočtu SZSS na rok 2023.  
 
Komisia uznesením č.125/2022 prerokovala Návrh rozpočtu Správy zariadení sociálnych služieb  na rok 
2023 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť Návrh rozpočtu Správy zariadení sociálnych 
služieb na rok 2023 podľa predloženého návrhu.  
Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
K bodu č. 7 Návrh rozpočtu pre rok 2022 (OSS) 
 
Vedúca OSS PhDr. Naďa Šimová predložila prítomným Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2023. 
  
Komisia uznesením č.126/2022 prerokovala Návrh rozpočtu Správy zariadení sociálnych služieb  na rok 
2023 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť Návrh rozpočtu Správy zariadení sociálnych 
služieb na rok 2023.  
Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
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K bodu č. 11 Správa o plnení rozpočtovej položky III. KPSS (OSS) 
 
Vedúca OSS predložila prítomným Finančné plnenie cieľov a opatrení III. Komunitného plánu sociálnych 
služieb mesta Nitry 2021 – 2025 k 30.06.2022.  
 
V materiáli sa uvádza schválená výška finančných prostriedkov v Rozpočte Mesta Nitry na rok 2022 na 
uvedenej položke KPSS, výdavky na opatrenia, a zostatok finančných prostriedkov na 2.polrok 2022 na 
plnenie jednotlivých opatrení.  
 
Komisia MZ uvedený materiál zobrala na vedomie. 
 
 
K bodu č. 12  Informatívna správa k plneniu Akčného plánu (OSS) 
 
Vedúca OSS predložila prítomným Informatívnu správu k plneniu Akčného plánu na riešenie 
spoločenských problémov obyvateľov mestských častí Dražovce a Horné a Dolné Krškany.  
 
Uvedený materiál bol predložený v súlade s plnením uznesenia MZ. 
 
Komisia uznesením č. 122/2022 prerokovala Informatívnu správu k plneniu Akčného plánu na riešenie 
spoločenských problémov obyvateľov mestských častí Dražovce a Horné a Dolné Krškany a odporúča 
MZ v Nitre vziať na vedomie Informatívnu správu k plneniu Akčného plánu na riešenie spoločenských 
problémov obyvateľov mestských častí Dražovce a Horné a Dolné Krškany. 
Hlasovanie: za –  9 , proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
 
K bodu č. 13 Návrh využitia bývalej jedálne Elitex (OSS) 
 
Vedúca OSS predložila prítomným materiál - Návrh využitia bývalej jedálne Elitex (OSS), ktorý je 
predložený v rámci plnenia uznesenia MZ v Nitre.  
 
V materiáli sa opisuje súčasný stav objektu bývalej jedálne Elitex. 
 
V materiáli sú uvedené viaceré aktivity, ako sa dá využiť predmetná nehnuteľnosť na ďalšie využitie. Pri 
všetkých alternatívach je potrebné vyčleniť zdroje v rozpočte na predprojektovú fázu.    
 
 
 

K bodu č. 19 Rôzne 
a) Informácia k pracovnej skupine ĽBD, návrh na členov do pracovnej skupiny (OSS) 
 
Vedúca OSS v diskusii usmernila riaditeľa Diecéznej Charity v Nitre, ak má záujem o prenájom bytov 
postavených s podporou štátu za účelom realizácie Housing First tak, je povinný o to písomne  požiadať 
Spoločnosť Službyt Nitra s.r.o.. 
 
V materiáli sa uvádza  7 organizácií a jednotlivých zástupcov za organizácie aj s uvedením prizvaných 
ľudí podľa potreby. 
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Komisia uznesením č. 127/2022 prerokovala Informáciu k pracovnej skupine ĽBD, návrh na členov do 
pracovnej skupiny a odporúča primátorovi schváliť návrh na členov do pracovnej skupiny ĽBD a ukladá 
OSS prizvať do pracovnej skupiny zástupcov Červeného kríža v Nitre. 
Hlasovanie: za –  9 , proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
 
 
 
b) Byty pre projekt HousingFirst (OSS) 
 
Vedúca OSS predložila prítomným členom Komisie MZ - byty pre projekt Housing First realizovaný 
Diecéznou charitou Nitra.  Vedúca OSS v diskusii usmernila riaditeľa DCH, že či má záujem o prenájom 
bytu. Jedná sa o byt – garsónka č. 9/2 poschodie, Jurkovičova 23, Nitra, ktorý je do 30.06.2022 vyčlenený 
pre utečencov. Ak má záujem, musí podať žiadosť na Spoločnosť Službyt Nitra s.r.o.. 
 
 
 
Per rollam 

 
K bodu č.14 :Domy s opatrovateľskou službou  
 
Komisia uznesením č.128/2022  prerokovala voľný byt v Dome s opatrovateľskou službou, J. Kráľa 2 v 
Nitre a odporúča primátorovi mesta Nitry v zmysle VZN č.3/2022 o nájomných bytoch, schváliť 
pridelenie:  garsónka, A č.26/2.posch.– p. Irena V. – na dobu 3 rokov, 
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
 
Komisia uznesením č.129/2022  prerokovala voľný byt v Dome s opatrovateľskou službou, J. Kráľa 2 v 
Nitre a odporúča primátorovi mesta Nitry v zmysle VZN č.3/2022 o nájomných bytoch, schváliť 
pridelenie:  garsónka, A č.46/4.posch.– p. Mária T. – na dobu 1 rok, 
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
 

Komisia uznesením č.130/2022  prerokovala voľný byt v Bytovom dome Senior a odporúča primátorovi 
mesta Nitry v zmysle VZN č.3/2022 o nájomných bytoch, schváliť pridelenie:  garsónka, A 
č.202/prízemie– p. Ján B. – na dobu 6 mesiacov, 
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
Komisia uznesením č.131/2022  prerokovala voľný byt v Dome s opatrovateľskou službou, J. Kráľa 2 v 
Nitre a odporúča primátorovi mesta Nitry v zmysle VZN č.3/2022 o nájomných bytoch, schváliť 
pridelenie:  garsónka, A č.211/1.posch.– p. Ivan G. – na dobu 3 rokov, 
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
Komisia uznesením č.132/2022  prerokovala voľný byt v Dome s opatrovateľskou službou, J. Kráľa 2 v 
Nitre a odporúča primátorovi mesta Nitry v zmysle VZN č.3/2022 o nájomných bytoch, schváliť 
pridelenie:  garsónka, A č.215/1.posch.– p. Mária H. – na dobu 3 rokov, 
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
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Komisia uznesením č.133/2022  prerokovala voľný byt v Dome s opatrovateľskou službou, J. Kráľa 2 v 
Nitre  a odporúča primátorovi mesta Nitry v zmysle VZN č.3/2022 o nájomných bytoch, schváliť 
pridelenie: dvojgarsónka, A č.218/1.posch.– p. Magdaléna P. – na dobu 1 rok, 
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
Komisia uznesením č.134/2022  prerokovala voľný byt v Dome s opatrovateľskou službou, J. Kráľa 2 v 
Nitre  a odporúča primátorovi mesta Nitry v zmysle VZN č.3/2022 o nájomných bytoch, schváliť 
pridelenie:  dvojgarsónka, A č.219/1.posch.– p. Eleonóra Š. – na dobu 3 rokov, 
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
 
Komisia uznesením č.135/2022  prerokovala voľný byt v Dome s opatrovateľskou službou, J. Kráľa 2 v 
Nitre a odporúča primátorovi mesta Nitry v zmysle VZN č.3/2022 o nájomných bytoch, schváliť 
pridelenie:  garsónka, B č.10/1.posch.– p. Anton G. – na dobu 1 rok, 
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
 
Komisia uznesením č.136/2022  prerokovala voľný byt v Dome s opatrovateľskou službou, J. Kráľa 2 v 
Nitre a odporúča primátorovi mesta Nitry v zmysle VZN č.3/2022 o nájomných bytoch, schváliť 
pridelenie:  garsónka, B č.11/1.posch.– p. Rudolf K. – na dobu 6 mesiacov, 
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
Komisia uznesením č.137/2022  prerokovala voľný byt v Dome s opatrovateľskou službou, J. Kráľa 2 v 
Nitre a odporúča primátorovi mesta Nitry v zmysle VZN č.3/2022 o nájomných bytoch, schváliť 
pridelenie:  garsónka, B č.37/3.posch.– p. Jozef S. – na dobu 6 mesiacov, 
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
Komisia uznesením č.138/2022  prerokovala voľný byt v Bernolákova č.16, Nitra a odporúča 
primátorovi mesta Nitry v zmysle VZN č.3/2022 o nájomných bytoch, schváliť pridelenie:  1-izbový byt, 
č.6/prízemie.– p. Edita B. – na dobu 1 rok. 
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
Úloha OSS: úprava domového poriadku  
Zodpovední: (Obertová, Jančovičová) 
Termín: december /2022 
 
 
 
 
K bodu č.15 :Bytový dom Senior  
 
Komisia uznesením č. 139/2022 prerokovala žiadosť o pridelenie nájomného bytu v BDS, Krčméryho 2C 
v Nitre a odporúča odboru sociálnych služieb nezaradiť  žiadateľku -p. Vieru A., do zoznamu žiadateľov 
o pridelenie bytu v BDS, Krčméryho 2C v Nitre v zmysle VZN č. 3/2022 o nájomných bytoch v zmysle § 
7ods 4 písm.a)., nájomný byt nemôže byť poskytnutý osamelému, trvale ležiacemu občanovi, ktorý si 
vyžaduje ústavnú starostlivosť. 
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
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Komisia uznesením č. 140/2022 prerokovala žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy v BDS, Krčméryho 
2C v Nitre a odporúča primátorovi mesta Nitry  zaradiť  žiadateľa -p. Ing. Martin S. , do zoznamu 
žiadateľov o pridelenie bytu v BDS, Krčméryho 2C v Nitre v zmysle VZN č. 3/2022 o nájomných bytoch. 
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
Komisia uznesením č.141/2022  prerokovala voľný byt v Bytovom dome Senior a odporúča primátorovi 
mesta Nitry v zmysle VZN č.3/2022 o nájomných bytoch schváliť pridelenie:  garsónka, č.43/3.posch.– p. 
Alžbeta K. – na dobu 1 rok. 
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
 
K bodu č.16 : Nájomné byty – Dvorčanská ulica 63 v Nitre 
 
Komisia uznesením č. 142/2022 prerokovala žiadosť o pridelenie nájomného bytu na Dvorčanskej 63 
v Nitre a odporúča odboru sociálnych služieb zaradiť  žiadateľov -p. Jana H., p. Mária E., p. Jozef Š., do 
zoznamu žiadateľov o pridelenie bytu na Dvorčanskej 63, Nitra v zmysle VZN č. 3/2022 o nájomných 
bytoch. 
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
 
 
K bodu č.17 : Nájomné byty –  Olympia, Tr. A. Hlinku  

 
Komisia uznesením č. 143/2022 prerokovala  voľný byt č. 43/6.posch. 1 – izbový byt v BD Olympia na 
Triede A. Hlinku č. 57 v Nitre v zmysle VZN č. 3/2022 o nájomných bytoch a odporúča primátorovi mesta 
Nitry schváliť pridelenie bytu č. 43/6.posch.1- izbový byt  p. Kristián V. (pod por.č.12). 
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 

 

K bodu č.18 : Byty nižšieho štandardu Orechov dvor 
 
Komisia MZ uznesením č.144/2022 prerokovala žiadosti p. Vlasta Lakatošová o zaradenie do zoznamu 
žiadateľov k  nájomným bytom nižšieho štandardu Orechov dvor v Nitre  v zmysle VZN č. 1/2022 
o sociálnych bytoch a odporúča odboru sociálnych služieb  zaradenie do zoznamu žiadateľov: p. Vlasta 
L., k nájomným bytom nižšieho štandardu  Orechov dvor v Nitre. 
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 

K bodu Rôzne č.19 c) : Žiadosť o prenájom priestorov  - Saleziáni Nitra 
 
Komisia MZ uznesením č.145/2022 prerokovala Žiadosť o bezplatný prenájom priestorov starého KC 
Orechov dvor pre potreby Inštitútu dcér Márie Pomocnice a odporúča OSS uvoľniť priestory pre potreby 
Inštitútu dcér Márie Pomocnice  v školskom roku 2022/2023. 
Hlasovanie: za –9, proti – 0, zdržal sa – 0. 
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                  PhDr. Anna LaurinecŠmehilová, PhD. 
                                                   predsedníčka Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie 
                    a podporu verejného zdravia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľky: 
Mgr. Marcela Brezinová 
Mgr. Andrea Dirnbachová 
 


