
Zápisnica zo zasadnutia sociálno – zdravotnej komisie pri 

Mestskom zastupiteľstve  v Spišskej Novej Vsi  zo dňa 23. 10. 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. Rôzne 

Zasadnutie sociálno-zdravotnej komisie  zahájila predsedníčka komisie MUDr. Alena 

Pekarčíková, kde  privítala členov komisie a následne dala   slovo vedúcej oddelenia 

sociálnych vecí Mgr. Ivete Ondrejčíkovej, 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:                                                       

 Melánia Polláková. Požiadala 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  

 

  Jozef Pollák. 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  

 

  Lenka Ďuráková. Požiadala o nájomný mestský byt. 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. Levočská 16, Sp. Nová Ves: 

 

 Franz S t a š.  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  5  proti   0                      zdržal sa   0  

 

 Elena Kubičárová.  Požiadala o nájomný mestský byt. Dôvodom sú zdravotné problémy. 

Súhlas o udelení výnimky. 

 

Hlasovanie:  za  5  proti   0                      zdržal sa   0 



Prehodnotené žiadosti na pridelenie nájomného bytu boli SZK odsúhlasené   

a navrhnuté takto: 

 

 Franz S t a š. Pridelený byt na ul. Levočská 16, Sp. Nová Ves    

Hlasovanie:  za  5  proti   0                      zdržal sa   0 

 

 Elena Kubičárová. Pridelený byt na ul. Levočská 16, Sp. Nová Ves    

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  30. 09. 2019 

Bytový dom/ulica Počet žiadostí 

Panoráma, ul. Medza č. 6 11 

Fabiniho č. 24 0 

ul. Lesná 3 

ul. Fabiniho č. 4 - 9  15 

DOS, ul. Levočská č. 16 0 

 

K bodu 2 

Na základe požiadania členov komisie o vysvetlenie doby nájmu v bytovom dome na ul. 

Medza 6, Spišská Nová Ves informoval JUDr. Štrauch vedúci právneho oddelenia.   

 

 

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

sociálno-zdravotnej komisie. 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Iveta Ondrejčíková 

 

 

 

MUDr. Alena Pekarčíková  

     predseda komisie 


