
Zápisnica zo zasadnutia sociálno – zdravotnej komisie pri 

Mestskom zastupiteľstve  v Spišskej Novej Vsi  zo dňa 06.03.2019 

 
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny 

Miesto :  MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1, Spišská Nová Ves 

 

Program:        
1. Privítanie nových členov SZK 

2. Prejednanie žiadostí o nájom a výmenu mestských nájomných bytov 

3. Rôzne 

  

Zasadnutie sociálno-zdravotnej komisie  zahájila predsedníčka komisie MUDr. Alena 

Pekarčíková, kde  privítala nových členov komisie a zároveň ich poprosila, aby sa jednotlivo 

prezentovali. Následne dala   predsedníčka komisie slovo vedúcej oddelenia sociálnych vecí 

Ing. Júlii Jančurovej, ktorá prítomných oboznámila s jednotlivými bodmi programu. 

 

K bodu 2  

 Ing. Jančurová, komisiu informovala o činnosti odboru sociálnych vecí a o prehľade 

mestských nájomných bytov. 

Všetci prítomní obdŕžali návrh o nájom bytu, kde  boli jednotlivo prezentované a prerokované 

všetky žiadosti žiadateľov, 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:      

                                                      

 Silvia Hovančíková. Požiadala o nájomný mestský byt. Žiadosť odôvodnila tým, že býva 

s otcom, kde  stále dochádza k hádkam. Žiadosť po prerokovaní SZK bola zaradená do 

evidencie žiadateľov o nájom bytu.   

  

 Hlasovanie:  za  8  proti   0                      zdržal sa   0  

 

  Viktor Makula. Požiadal o nájomný mestský byt, kde už má mestom pridelený byt. SZK 

nesúhlasila zaradiť do evidencie žiadateľov o nájom bytu. 

  

 Hlasovanie:  za 0   proti   8                      zdržal sa   0  

 

  Kamil Mika. Požiadal o nájomný mestský byt. Žiadosť odôvodnil tým, že byt je po 

mame, kde spolu bývajú. Spĺňa podmienky VZN. Žiadosť po prerokovaní SZK bola 

zaradená do evidencie žiadateľov o nájom bytu.   

  

 Hlasovanie:  za 8   proti   0                      zdržal sa   0  

 

 Andrea Bikarová.  Požiadala o nájomný mestský byt. Žiadosť odôvodnila tým, že manžel 

býva  so svojimi rodičmi a ona tiež. Chcú si založiť rodinu a bývať spolu.  Spĺňa 

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

nájom bytu.   

  

    Hlasovanie:  za  8  proti   0                      zdržal sa   0  

 



 Marián Giňa. Požiadal o nájomný mestský byt, nakoľko bývajú so svojimi rodičmi 

a súrodencami v jednom byte. Spĺňa podmienky VZN.  Žiadosť po prerokovaní SZK bola 

zaradená do evidencie žiadateľov o nájom bytu.   

  

    Hlasovanie:  za 8  proti   0                      zdržal sa   0  

 

 

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

 

 Mária Frišlovičová. Požiadala o nájomný mestský byt. Dôvod uviedla zdravotné 

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

evidencie žiadateľov o nájom bytu. 

 

Hlasovanie:  za  8  proti   0                      zdržal sa   0  

 

 Anna Lesňáková. 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 8  proti   0                      zdržal sa   0  

 

 Peter Krempaský. Požiadal o nájomný mestský byt. Dôvod uviedol že žije sám a má 

zdravotné problémy . Žiadosť po prerokovaní SZK bola zaradená do evidencie žiadateľov 

o nájom bytu. 

 

Hlasovanie:  za 8  proti   0                      zdržal sa   0  

 

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

 

 Mária Spišáková. Požiadala o nájomný mestský byt zo zdravotných dôvodov. Spĺňa 

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

nájom bytu. 

 

Hlasovanie:  za  8  proti   0                      zdržal sa   0  

 

 Mária Hirošová. Požiadala o nájomný mestský byt zo zdravotných dôvodov. Spĺňa 

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

nájom bytu. 

 

     Hlasovanie:  za 8  proti   0                      zdržal sa   0  

 

 Iveta Rabatínová. Požiadala o nájomný mestský  byt. Býva v podnájme. Má zdravotné 

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

evidencie žiadateľov o nájom bytu. 

 

 

Hlasovanie:  za 8  proti   0                      zdržal sa   0  

 



 Ing. Miloslav Polomský. Požiadal o nájomný  mestský  bytu. Býva v podnájme. Má 

zdravotné problémy. Žiadosť po prerokovaní SZK bola zaradená do evidencie žiadateľov 

o nájom bytu. 

 

Hlasovanie:  za 8  proti   0                      zdržal sa   0  

 

Prehodnotené žiadosti na pridelenie nájomného bytu boli SZK odsúhlasené   

a navrhnuté takto: 

 

 Lucia Giňová. Pridelený byt na ul. Lesná 22, Sp.  Nová Ves  

 

      Hlasovanie:  za  8  proti   0                      zdržal sa   0  

  

 Kamil Mika. Pridelený byt na ul. Potočná 15, Sp. Nová Ves    

 

Hlasovanie:  za  8  proti   0                      zdržal sa   0  

  

 Bc. Martina Frišlovičová.  Pridelený byt  na ul. Medza 6, Sp. Nová Ves .   

 

Hlasovanie:  za  8  proti   0                      zdržal sa   0  

  

 Iveta Rabatinová.  Pridelený byt na ul. Levočská 16, Sp. Nová Ves na základe udelenia 

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

 

Hlasovanie:  za  8  proti   0                      zdržal sa   0  

 

 Mária Spišáková.  Pridelený byt na ul. Levočská 16, Sp. Nová Ves.   

 

Hlasovanie:  za  8  proti   0                      zdržal sa   0  

 

  Mária Hirošová, Javorová 3, SNV, pridelený byt na ul. Levočská 16/47, Sp. Nová Ves 

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

opatrovateľskú službu.   

 

Hlasovanie:  za  8  proti   0                      zdržal sa   0  

 

  Štefan Bača. Pridelený byt na ul. Levočská 16, Sp. Nová Ves   na základe udelenia 

výnimky SZK z dôvodu, že jeho zdravotný stav si nevyžaduje opatrovateľskú službu.   

 

Hlasovanie:  za  8  proti   0                      zdržal sa   0  

 

 Ing. Miloslav Polomský. Pridelený byt na ul. Levočská 16, Sp. Nová Ves na základe 

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

službu.   

 

Hlasovanie:  za  8  proti   0                      zdržal sa   0  

 

 JUDr. Rozália Ficová.  Pridelený byt na ul. J. Fabiniho 7, Sp. Nová Ves    

 

Hlasovanie:  za  8  proti   0                      zdržal sa   0  



 

 Peter Krempaský. Pridelený byt na ul. Levočská 16, Sp. Nová Ves na základe udelenia 

výnimky SZK z dôvodu, že jeho zdravotný stav si nevyžaduje opatrovateľskú službu.   

 

Hlasovanie:  za  8  proti   0                      zdržal sa   0  

 

 Rezervácia bytu pre onkológa v meste Spišská Nová Ves ide o byt na ul. J. Wolkera 35, 

Spišská Nová Ves . Byt je rezervovaný na 1 rok. 

 

Hlasovanie:  za  8  proti   0                      zdržal sa   0  

 

 Ondrej Pecha.  Menovaný nespĺňa podmienky VZN a napriek tomu chcel, aby komisia 

mu pridelila nájomný mestský byt. Komisia nesúhlasila menovanému prideliť byt. 

  

      Hlasovanie:  za 0   proti   8                      zdržal sa   0  

 

 Zlatica Pechová.  Menovaná na základe svojho listu chce, aby jej bol pridelený 2 izbový 

byt, nakoľko tento byt nemáme.  

 

     Hlasovanie:  za 8   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  06.03.2019 

Bytový dom/ulica Počet žiadostí 

Panoráma, ul. Medza č. 6 15 

Fabiniho č. 24 0 

ul. Lesná 2 

ul. Fabiniho č. 4 - 9  15 

DOS, ul. Levočská č. 16 0 

 

 

Členovia komisie boli oboznámení s čerpaním finančných prostriedkov cez osobitného 

príjemcu u poberateľov dávok v hmotnej núdzi v ktorom je zahrnutý príspevok na bývanie. 

O príspevok na bývanie požiadali p. Jana Horváthová a p. Ľudovít Horváth kde komisia 

s týmto návrhom súhlasila.  

 

 

 

 

K bodu 3 

 

Mgr. Ondrejčíková informovala členov sociálnej komisie o predložených potvrdení o príjme 

nájomcov v bytovom dome Medza 6 v Spišskej Novej Vsi v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. 

o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní.  



Komisia  následne sa rozhodla na Uznesení o poskytnutí finančného príspevku pre 

organizácie tretieho sektora a cirkevné organizácie na rok 2019 v celkovej sume 6 000 Eur. 

Ing. Jančurová podala informáciu o realizácii programu podpory zdravia osôb zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, kde Ing. Kucharovičová sa pripojila k tejto téme, nakoľko ona 

pracuje v tejto oblasti.   

 

 

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

sociálno-zdravotnej komisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Iveta Ondrejčíková 

 

 

 

 

MUDr. Alena Pekarčíková  

    predseda komisie 


