
Zápisnica zo zasadnutia sociálno – zdravotnej komisie pri 

Mestskom zastupiteľstve  v Spišskej Novej Vsi  zo dňa 05. 06. 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 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:                                                       

 Miroslav Čonka.  Požiadal o nájomný mestský byt. Spĺňa podmienky VZN.    

  

 Hlasovanie:  za  0  proti   6                      zdržal sa   0  

 

  Martina Kešeľáková. Požiadala o nájomný mestský byt. Žije v podnájme s dvoma 

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

  

 Hlasovanie:  za 6   proti   0                      zdržal sa   0  

 

  Renáta Triznová. Požiadala o nájomný mestský byt. Žiadosť odôvodnila tým, že býva so 

synom pri rodičoch. Syn má zdravotné problémy. Žiadosť po prerokovaní SZK bola 

zaradená do evidencie žiadateľov o nájom bytu.   

  

 Hlasovanie:  za 5   proti   1                      zdržal sa   0  

 

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

 

 Katarína Ilašenková.  Požiadala 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  6  proti   0                      zdržal sa   0  

 

 Hedviga Rybárová.  Požiadala o nájomný mestský byt. Má  zdravotné problémy.  Spĺňa 

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

nájom bytu. 

Hlasovanie:  za 6  proti   0                      zdržal sa   0  

 



Žiadatelia o nájom bytu na ul. Levočská 16, Sp. Nová Ves: 

 

 Mária Mrosková.  Požiadala o nájomný mestský byt. Dôvodom je psychické týranie zo 

strany manžela. Žiadosť po prerokovaní SZK bola zaradená do evidencie žiadateľov o 

nájom bytu. 

 

Hlasovanie:  za  6  proti   0                      zdržal sa   0  

 

 Jozef Krešš. Požiadal o nájomný mestský byt. Býva v podnájme a má zdravotné 

problémy.  Spĺňa podmienky VZN. Žiadosť po prerokovaní SZK bola zaradená do 

evidencie žiadateľov o nájom bytu. 

 

Hlasovanie:  za 6  proti   0                      zdržal sa   0  

 

 Eva Fedorčáková. Požiadala o výmenu nájomného mestského bytu. Spĺňa podmienky 

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

 

Hlasovanie:  za 6  proti   0                      zdržal sa   0  

 

Prehodnotené žiadosti na pridelenie nájomného bytu boli SZK odsúhlasené   

a navrhnuté takto: 

 

 Mária Mrosková. Menovanej bol pridelený byt na ul. Levočskej 16, SNV na základe 

udelenia výnimky SZK z dôvodu, že jej zdravotný stav si nevyžaduje opatrovateľskú 

službu.  

               

      Hlasovanie:  za  6  proti   0                      zdržal sa   0  

  

 Jozef Krešš. Menovanému bol pridelený byt. na ul. Levočská 16, Sp. Nová Ves    

 

Hlasovanie:  za  6  proti   0                      zdržal sa   0  

 

 Hedviga Rybárová. Menovanej bol pridelený byt na ul. J. Fabiniho 8, Sp. Nová Ves    

 

Hlasovanie:  za  6  proti   0                      zdržal sa   0  

 

 Darina Voláková. Menovanej bol  pridelený byt na ul. J. Fabiniho 8, Sp. Nová Ves    

 

Hlasovanie:  za  6  proti   0                      zdržal sa   0  

 

 Pavel Krupko. Menovanému bol  pridelený byt na ul. J. Fabiniho 7, Sp. Nová Ves    

 

Hlasovanie:  za  6  proti   0                      zdržal sa   0  

 

 Marián Giňa. Menovanému bol  pridelený byt na ul. Lesná 23, Sp. Nová Ves    

 

Hlasovanie:  za  6  proti   0                      zdržal sa   0  

 

 Dávid Džerenga. Menovanému bol  pridelený byt na ul. Medza 6, Sp. Nová Ves    

ako náhradník – Vladimír Mikolaj 



 

Hlasovanie:  za  6  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  05. 06. 2019 

Bytový dom/ulica Počet žiadostí 

Panoráma, ul. Medza č. 6 13 

Fabiniho č. 24 0 

ul. Lesná 4 

ul. Fabiniho č. 4 - 9  16 

DOS, ul. Levočská č. 16 0 

 

 

K bodu 2 

 

Ing. Jančurová informovala o mimoriadnej situácii v súvislosti s požiarom na ul. Potočná, kde 

došlo k zničeniu  obydlí 41 občanov. Mesto zabezpečilo dočasne bývanie pre týchto občanov 

podľa stanovených zákonov. Taktiež pomoc poskytla Spišská katolícka charita, Spišská Nová 

Ves a Červený kríž, Spišská Nová Ves.   

 

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

sociálno-zdravotnej komisie. 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Iveta Ondrejčíková 

 

 

 

MUDr. Alena Pekarčíková  

     predseda komisie 


