
Zápisnica zo zasadnutia sociálno – zdravotnej komisie pri 
Mestskom zastupiteľstve  v Spišskej Novej Vsi  zo dňa 19. 11. 2020 
 
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 štúdia rozšírenia Domova dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves 
3. Návrh VZN mesta SNV – úhrada o poskytovaní sociálnej služby  
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  
 Mgr. Ondrejčíková  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:                                                      
• Eva Majchrzaková. Požiadala o nájomný mestský byt. Spĺňa podmienky VZN. Žiadosť 

po prerokovaní SZK bola zaradená do evidencie žiadateľov o nájom bytu. 
 

• Patrik Pollák. Požiadal o nájomný mestský byt. Spĺňa podmienky VZN. Žiadosť po 
prerokovaní SZK bola zaradená do evidencie žiadateľov o nájom bytu. 
 

• Patrik Jendrál. Požiadal o nájomný mestský byt. Spĺňa podmienky VZN. Žiadosť po 
prerokovaní SZK bola zaradená do evidencie žiadateľov o nájom bytu. 

 
 Hlasovanie:  za  7  proti   0                      zdržal sa   0  
 
 

Žiadatelia o nájom bytu na ul. J. Fabiniho 4 - 9, Sp. Nová Ves: 
• Jana Forgáčová. Požiadala o nájomný mestský byt. Dôvodom sú zdravotné problémy. 

Spĺňa podmienky VZN. Žiadosť po prerokovaní SZK bola zaradená do evidencie 
žiadateľov o nájom bytu. 
 

• Ľudovít Kundek. Požiadal o nájomný mestský byt. Dôvodom sú zdravotné problémy.  
Spĺňa podmienky VZN. Žiadosť po prerokovaní SZK bola zaradená do evidencie 
žiadateľov o nájom bytu. 

 
Hlasovanie:  za  7  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  30. 09. 2020 
Bytový dom/ulica Počet žiadostí 
Panoráma, ul. Medza č. 6 15 
Fabiniho č. 24 0 
ul. Lesná 5 
ul. Fabiniho č. 4 - 9  20 
DOS, ul. Levočská č. 16 0 
 
 
K bodu 2 
Ing. Jančurová informovala o rozšírení Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi. Ide 
o samostatnú budovu, kde sa pripravuje územný plán. Ide o nadštadartné zariadenie so 40 
jednolôžkovými izbami. Prítomní členovia mali možnosť pozrieť si projektovú dokumentáciu 
návrhu štúdia rozšírenia Domova dôchodcov.  
 
K bodu 3   
Ing. Jančurová- vedúca oddelenia sociálnych vecí predložila návrh Dodatku k VZN 2/2019 
o poskytovaní sociálnej služby. Ide o zvýšenie mesačnej úhrady. Úhrada pozostáva za 
ubytovanie, za pomoc pri odkázanosti, za upratovanie, pranie a žehlenie. Členovia komisie 
o zvýšení mesačnej úhrady rozhodovali hlasovaním, a to:  traja členovia komisie  za zvýšenie 
o 40,00 Eur a štyria členovia komisie o 50,00 Eur.   Komisia navrhuje zvýšiť mesačnú úhradu 
o poskytovaní sociálnej služby vo výške 50,00 Eur. 
 
K bodu 4 
Pán Viktor Pamula, člen komisie, oznámil ostatných členov komisie, že v roku 2022 bude 
kandidovať za poslanca MsÚ v Spišskej Novej Vsi.    
 
 
 

Na záver MUDr. Pekarčíková poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie 
sociálno-zdravotnej komisie. 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Iveta Ondrejčíková 

 
 
 
MUDr. Alena Pekarčíková  
     predseda komisie 


