
Zápisnica zo zasadnutia sociálno – zdravotnej komisie pri 

Mestskom zastupiteľstve  v Spišskej Novej Vsi  zo dňa 08. 09. 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. Oboznámenie o zmene rozpočtu mesta 2020 v sociálnej oblasti 

3. Informácia o činnosti organizácie OZ MAMMA 

4. Rôzne 

Zasadnutie sociálno-zdravotnej komisie  zahájila podpredsedníčka komisie Mgr. 

Marietta Sopková, 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:                                                       

 Roman Reis. Požiadal o nájomný mestský byt. Spĺňa podmienky VZN. Žiadosť po 

prerokovaní SZK bola zaradená do evidencie žiadateľov o nájom bytu. 

 

 Marcel Milaniak. Požiadal o nájomný mestský byt. Spĺňa podmienky VZN. Žiadosť po 

prerokovaní SZK bola zaradená do evidencie žiadateľov o nájom bytu. 

 

 Alena Kandrová. Požiadala o nájomný mestský byt. Spĺňa podmienky VZN. Žiadosť po 

prerokovaní SZK bola zaradená do evidencie žiadateľov o nájom bytu. 

 

 Miroslav Žiga. 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  

 

 

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

 Mária Fulopová. Požiadala o nájomný mestský byt. Dôvodom sú zdravotné problémy. 

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

žiadateľov o nájom bytu. 

 

 Anton Magáč. Požiadal o nájomný mestský byt. Dôvodom sú 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  

 



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 požiadali Andrea Čonková, a Eva Ferencová,  kde komisia s týmto návrhom 

súhlasila. Zároveň súhlasila so zmenou nájomcu bytu  Makula Ján na Bikár Lukáš.  

 

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. 06. 2020 

Bytový dom/ulica Počet žiadostí 

Panoráma, ul. Medza č. 6 13 

Fabiniho č. 24 0 

ul. Lesná 4 

ul. Fabiniho č. 4 - 9  18 

DOS, ul. Levočská č. 16 0 

 

K bodu 2 

Ing. Jančurová informovala o zmene rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v sociálnej oblasti.  

Zmena  sa týka z položky trojičiek na položku opatrovateľskej služby a to v hodnote 

16 000,00 Eur. 

 

K bodu 3   

Na základe požiadania členov komisie o vysvetlenie činnosti organizácie OZ MAMMA,  

predsedníčka Mgr. Antalová túto informáciu poskytla v plnom rozsahu. Členovia komisie sa 

rozhodli na Uznesení o poskytnutí finančného príspevku vo výške 400,00 Eur pre OZ 

MAMMA. 

 

K bodu 4 

Člen komisie Viktor Pamula –  pripomienkoval k spadnutému mostu na  sídl. Mier:   

- Vyjadril sa  za postavenie novej lávky na Starosaskej ul.,  

- obyvatelia z rodinných domoch majú problém s prechodom cez cestu, 

- zúži sa cesta pre auta  

 

 

Na záver Mgr. Sopková poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie 

sociálno-zdravotnej komisie. 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Iveta Ondrejčíková 

 

 

 

MUDr. Alena Pekarčíková  

     predseda komisie 


