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Č.j. 383-8115/2021 

Komisia sociálno-zdravotná a pre prideľovanie nájomných bytov pri MsZ Sliač 

 

Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a pre prideľovanie nájomných bytov pri MsZ v Sliači 

zo dňa 06. októbra 2021 

 

 

Program:   

1. Otvorenie  

2. Pridelenie nájomných bytov 

3. VZN o sociálnych službách v meste Sliač 

4. Rôzne 

5. Záver 
 

1. Otvorenie 

 Zasadnutie komisie otvorila pani Šichtová, poverená predsedom komisie p. 

Moravčíkom, privítala všetkých prítomných členov (viď. prezenčná listina). Prítomných bolo 

6 členov, ospravedlnil sa p. Moravčík a p. Lukáčová. 

 

2. Pridelenie nájomného bytu 

 Pani Šimoniová informovala členov komisie, že sa bude uvoľňovať trojizbový byt na 

ul. Rybárskej po p. Šabíkovej a na ul. Topoľovej po p. Uhrínovej. Pani Gallová informovala, 

že sa bude uvoľňovať aj dvojizbový byt na ul. Rybárskej po p. Ennertovej. Menný zoznam 

žiadateľov tvorí prílohu č.1 k zápisnici.  

  

Po diskusii a zvážení všetkých možností, podmienok pre pridelenie nájomného bytu členovia 

komisie navrhli prideliť byty nasledovne:  

-  trojizbový byt na ul. Rybárskej – p. Hubáčková, 

-  trojizbový byt na ul. Topoľovej – p. Janáková, ako náhradníčka by bola p. Dokoupilová, 

-  dvojizbový byt na ul. Rybárskej po p. Ennertovej – p. Maliniak, ako náhradníčka by bola p. 

Mičudová. V prípade, že by nedošlo k obsadeniu nájomného bytu komisia doporučila ako 

posledné náhradníčky p. Slepčanovú a p. Raniakovú.  

 Pani Šimoniová informovala, že na minulom zasadnutí bol pridelený byt p. 

Ďurovcovej. Pani Ďurovcovej bol pridelený byt po p. Rysovi. V tomto byte nastali 

komplikácie ohľadom elektriky, pretože p. Rysa vypli, zapojenie trvá asi tri týždne. Sestra 

pani Ďurovcovej ju kontaktovala, že Diana Ďurovcová psychicky nezvláda, aby sama bývala 

v nájomnom byte. Tento byt bol pridelený ďalšiemu žiadateľovi v poradí p. Kuchařovi.    

 

Uznesenie č. 7/2021 

Komisia sociálno-zdravotná a pre prideľovanie nájomných bytov  

Súhlasí s pridelením nájomných bytov tak ako bolo navrhnuté. 

Za:  6 

Proti:   0 

Zdržali sa: 0 

Neprítomní: 2 
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3. VZN o sociálnych službách v meste Sliač 

 Pani Mašurová informovala o predkladanom VZN, ktoré je potrebné novelizovať 

z dôvodu legislatívnych zmien, ale aj z dôvodu lepšej prehľadnosti, nakoľko mesto má prijaté 

dve VZN o sociálnych službách, zvlášť pre sociálne služby poskytované mestom a sociálne 

služby poskytované v zariadení pre seniorov. Je  potrebné  zhodnotiť, či  sa  v   navrhovanom 

VZN zavedie platba pre občana, ktorému sa poskytuje terénna opatrovateľská služba 

v prípade, že bude hospitalizovaný v  nemocnici. Doteraz klient počas neprítomnosti 

v domácom prostredí za opatrovateľskú službu neplatil. Ostatné mesta majú udržiavací 

poplatok. V predkladanom VZN nie sú uvedené poplatky, pretože sa čaká na finančnú 

analýzu, ktorú urobí ekonomický úsek. Ako náhle budú stanovené sumy, bude ešte raz 

k schváleniu  VZN zvolaná komisia.    

      

Uznesenie č. 7/2021 

Komisia sociálno-zdravotná a pre prideľovanie nájomných bytov  

Doporučila 

Mestskému zastupiteľstvu schváliť VZN o sociálnych službách v meste Sliač. 

Za:  6  

Proti:   0 

Zdržali sa: 0 

Neprítomní: 2 

 

4. Rôzne 

 

5. Záver 

 Pani Šichtová poďakovala všetkým členom za účasť na zasadnutí komisie.  

 

 
                                                                                                 .............................................................. 

                                                                                         Marek Moravčík, predseda komisie 

                                                                                                                 v. z. 

                                                                                                   Mgr. Katarína Šichtová 

                                                                                   

 

 

 

v Sliači 12.10.2021                                                               

Zapisovateľka: Mgr. Michaela Mašurová                                       

                                                                                                     

 


