
Zápisnica zo zasadnutia sociálno – zdravotnej komisie pri 
Mestskom zastupiteľstve  v Spišskej Novej Vsi  zo dňa 03.04.2019 
 
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny 
Miesto :  MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1, Spišská Nová Ves 
 
Program:        

1. Prejednanie žiadostí o nájom a výmenu mestských nájomných bytov 
2. Návrh na poskytnutie fin. príspevku pre organizácie III. sektora na rok 2019 
3. Komunitný plán soc. služieb a návrh VZN č. 1/20019 o poskytovaní soc. 

služieb 
4. Rôzne 

  
Zasadnutie sociálno-zdravotnej komisie  zahájila predsedníčka komisie MUDr. Alena 

Pekarčíková, kde  privítala členov komisie a následne dala   slovo vedúcej oddelenia 
sociálnych vecí Ing. Júlii Jančurovej, ktorá prítomných oboznámila s jednotlivými bodmi 
programu. 

 
K bodu 1  
 Ing. Jančurová  prítomných oboznámila so žiadosťami o nájomný mestský byt, kde  
boli jednotlivo prezentované a prerokované, ktorí splnili podmienky VZN č. 6/2015 
o podmienkach prenajímania mestských bytov na území mesta Spišská Nová Ves (ďalej len 
„VZN“). 
       

 Žiadatelia o nájom bytu na ul. Medza č. 6, a ul. Lesná, Sp. Nová Ves:                                                      
• Marta Cibáková, Gaštanova 1/2, SNV. Požiadala o nájomný mestský byt. Žiadosť 

odôvodnila tým, že býva v podnájme s deťmi. Žiadosť po prerokovaní SZK bola zaradená 
do evidencie žiadateľov o nájom bytu.   

  
 Hlasovanie:  za  5  proti   0                      zdržal sa   0  
 
•  Lenka Lapšanská, Mesto SNV. Požiadala o nájomný mestský byt. Žije v podnájme 

s dcérou aj s exmanželom. Žiadosť po prerokovaní SZK bola zaradená do evidencie 
žiadateľov o nájom bytu. 

  
 Hlasovanie:  za 5   proti   0                      zdržal sa   0  
 
•  Helena Polláková, Potočná 8/1, SNV. Požiadala o nájomný mestský byt. Žiadosť 

odôvodnila tým, že bývajú v byte aj so švagrinou a deťmi. Žiadosť po prerokovaní SZK 
bola zaradená do evidencie žiadateľov o nájom bytu.   

  
 Hlasovanie:  za 5   proti   0                      zdržal sa   0  
 
• Martin Mesarčík, Lesná 3, SNV. Požiadal o nájomný mestský byt. Žiadosť odôvodnil 

tým, že býva  so svojou družkou oddelene. Chcú si založiť rodinu a bývať spolu.  Spĺňa 
podmienky VZN.  
Žiadosť po prerokovaní SZK bola zaradená do evidencie žiadateľov o nájom bytu.   

  
         Hlasovanie:      za  5           proti   0                      zdržal sa   0 



 
Žiadatelia o nájom bytu na ul. J. Fabiniho č. 4 – 9, Sp. Nová Ves: 
 

• Ondrej Krištofory,  Mesto SNV. Požiadal o nájomný mestský byt. Spĺňa podmienky 
VZN. Žiadosť po prerokovaní SZK bola zaradená do evidencie žiadateľov o nájom bytu. 
 

Hlasovanie:  za  5  proti   0                      zdržal sa   0  
 

• Peter Vietoris,  Mesto SNV. Požiadal o nájomný mestský byt. Má  zdravotné problémy je 
držiteľom preukazu ŤZP. Spĺňa podmienky VZN. Žiadosť po prerokovaní SZK bola 
zaradená do evidencie žiadateľov o nájom bytu. 
 

Hlasovanie:  za 5  proti   0                      zdržal sa   0  
 

Prehodnotené žiadosti na pridelenie nájomného bytu boli SZK odsúhlasené   
a navrhnuté takto: 
 

• Beáta Marková, Hutnícka 3, SNV, pridelený byt na ul. Medza 6/5, Sp.  Nová Ves  
              ako náhradník – Vladimír Mikolaj, Nov. Huta 3 

                                                                                  Petra Šteinerová, Koceľova 7/33, SNV 
 

      Hlasovanie:  za  5  proti   0                      zdržal sa   0  
  
• Helena Polláková, Potočná 8/1, pridelený byt na ul. Potočná 10/8, Sp. Nová Ves    

na základe udelenia výnimky SZK    
 
Hlasovanie:  za  5  proti   0                      zdržal sa   0  
 
Prítomní členovia komisie po prerokovaní prípravného materiálu nemajú pripomienky 

a súhlasia s návrhmi na pridelenie bytov.  
 
 
Tab. Počet žiadostí zaradených do evidencie žiadateľov o nájom bytu k  03.04.2019 
Bytový dom/ulica Počet žiadostí 
Panoráma, ul. Medza č. 6 11 
Fabiniho č. 24 0 
ul. Lesná 4 
ul. Fabiniho č. 4 - 9  14 
DOS, ul. Levočská č. 16 0 
 
 
 
K bodu 2 
 
Sociálno-zdravotná komisia následne sa rozhodla na Uznesení o poskytnutí finančného 
príspevku pre organizácie tretieho sektora na rok 2019 t. j. Katolícka jednota Slovenska 
a Klub detí a mládeže ZO č. 10  kde  súhlasí s poskytnutím  finančných prostriedkov 
v celkovej sume 1 300 Eur. 
 



K bodu 3 
Ing. Jančurová – vedúca oddelenia sociálnych vecí predložila návrh VZN č. 1/2019 
o poskytovaní soc. služieb v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a o spôsobe určenia a výške 
úhrady za soc. služby. 
Členovia komisie odsúhlasili zaokrúhliť výšku úhrady za obed na 5 centov a monitorovanie 
a signalizáciu potreby pomoci pre fyzické osoby t. j. náramky SOS - zábezpeku vo výške 
10,00 Eur.  
Členom komisie bol prezentovaný Komunitný plán soc. služieb na rok 2016-2021 kde Ing. 
Jančurová  poukázala na jednotlivé aktivity počas jedného roka. 
 
K bodu 4 
Ing. Jančurová  informovala členov komisie o žiadostiach rodiny Kotlárovej t.j. Koky Martin, 
Kotlár Miroslav, Kotlárová Žaneta, Lesná 22/1,2,3, Spišská Nová Ves. Títo žiadateľa 
nespĺňajú podmienky VZN č. 6/2015 o podmienkach prenajímania mestských bytov v meste 
Spišská Nová Ves a napriek tomu chceli, aby sa k týmto žiadostiam vyjadrili jednotlivý 
členovia komisie. Členovia komisie sa zhodli na doplnení chýbajúcich údajov v žiadosti a o 
opätovnom   požiadaní o nájomný mestský byt. 
 
Člen komisie Viktor Pamula- navrhoval koncepciu riešenia problémov ZŤP občanov v našom 
meste a to:  

- Mestské verejné sociálne zariadenia pre občanov ŤZP majú schod, 
- Bočný vchod nájazdovej rampy Domu kultúry Mier - je zhotovený z nevhodnej 

dlažby- šmýka sa, sklon rampy je nevyhovujúci- vozík s doprovodom sa môže 
stiahnuť dole,  

- Zlepšenie sociálnych zariadení v gastronomických podnikoch – nevyhovuje šírka 
vstupných dverí,  

- Zapojiť sa do Projektu Eurokľúč http: /www.eurokluc.sk/ – umožňuje ľuďom 
s obmedzenou mobilitou, bezbariérový prístup, 

- V spolupráci so štátom sprístupniť ŤZP do štátnych inštitúcii (Hlavná pošta, Polícia, 
VšZP) 

- V spolupráci KSK  - prístup ŤZP do Galérie umelcov Spiša a Spišskej knižnice, 
- Obmedziť resp. vyradiť staré typy autobusov značky Karosa – nie je možný nástup 

vozičkára,  
- V spolupráci so ŽSR upraviť nástupište pre nástup do vlakových súprav RegioJet pre 

občanov ŤZP.  
 
 
Na záver MUDr. Pekarčíková poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie 

sociálno-zdravotnej komisie. 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Iveta Ondrejčíková 
 
 
 

MUDr. Alena Pekarčíková  
     predseda komisie 


