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Č.j. 383-7370/2021 

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 18. augusta 2021 

 

 

Program:   

1. Otvorenie  

2. Pridelenie nájomného bytu 

3. Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) v meste Sliač na roky 2022 - 2026 

4. Rôzne 

5. Záver 
 

1. Otvorenie 

 Zasadnutie komisie otvorila pani Šichtová, poverená predsedom komisie p. 

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

prítomných bolo 7 členov, ospravedlnil sa p. Moravčík. 

 

2. Pridelenie nájomného bytu 

 Pani Šimoniová informovala členov komisie, že sa bude uvoľňovať jednoizbový byt 

na ul. Topoľovej po p. Rysovi. Žiadateľov o jednoizbový byt je päť, menný zoznam je 

súčasťou prílohy k zápisnici.  

 Pani Paučová presahuje príjem, má trvalý pobyt na Kováčovej a jej rozvedená.  

 Pani Ďurovcová nedosahuje príjem, je invalidná dôchodkyňa, býva v Novom Partizáne 

v kúpeľoch. Invalidný dôchodok jej bude zvýšený, pokiaľ bude mať nájomnú zmluvu 

o užívaní bytu. Z pôvodného bytu môže byť kedykoľvek vysťahovaná, pretože nemá 

uzatvorenú nájomnú  zmluvu s kúpeľmi a stane sa z nej bezdomovec. Pani primátorka 

uviedla, že v kúpeľoch už nebude poskytované žiadne bývanie.  

 Pani Kováčová býva v Sampore, ale nedosahuje príjem.  

 Pán Skučka býva na Sliači, ale tiež nedosahuje príjem. 

 Pán Kuchař je sám, nebýva na Sliači, ale žil 40 rokov na Sliači.  

Podmienky na pridelenie bytu ohľadne príjmu spĺňajú dvaja žiadatelia p. Ďurovcová a p. 

Kuchař. Po diskusii členovia komisie navrhli prideliť byt p. Ďurovcovej.  

 

Uznesenie č. 5/2021 

Komisia sociálno-zdravotná a pre prideľovanie nájomných bytov  

Navrhuje 

prideliť jednoizbový nájomný byt p. Diane Ďurovcovej.  

Za:  7 

Proti:   0 

Zdržali sa: 0 

Neprítomní: 1 
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3. Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) v meste Sliač na roky 2022 – 2026 

 Pani Bellová, spracovateľka tohto dokumentu uviedla, že ide o programový dokument 

mesta v sociálnej oblasti. Informovala členov komisie o jednotlivých bodov dokumentu. 

KPSS bude po schválení v MsZ postúpený BBSK, ktorý ho vyžaduje pri schvaľovaní žiadostí 

o finančný príspevok. Informovala, že sa uskutočnilo stretnutie v máji 2021, ktorého sa 

zúčastnili zástupcovia Jednoty dôchodcov na Sliači, Zväzu zdravotne postihnutých, 

Rodinného centra, Domova pre seniorov. Informovala, že sa zmenili národné priority 

sociálnych služieb, došlo k zmene inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú, tiež sa 

preferuje sociálno-zdravotná starostlivosť. Ďalej informovala o pripravujúcej zmene 

sociálneho systému, poberateľom sociálnej služby budú poukazované finančné príspevky 

podľa stupňa odkázanosti.  

 Pani Šichtová uviedla, že z pracovných skúseností má vedomosť, že je veľmi málo 

špecializovaných zariadení, preto bola táto požiadavka zapracovaná do KPSS. Ako víziu 

uviedla nadstavbu jednolôžkových nadštandardných izieb v domove pre seniorov. Pani 

Bellová uviedla, že pri špecializovanom zariadení sú potrebné vyššie finančné zdroje.  

 Pani primátorka uviedla, že má víziu vybudovať centrum pre seniorov, kde by boli 

jednoizbové byty. Boli by tam prístupné všetky služby ako napríklad práčovňa, jedáleň, 

kaderník.  

 Pani Bellová informovala o výstupoch z dotazníka v rámci dopytu občanov po 

sociálnych službách, kde ako na prvom mieste bola opatrovateľská služba. Tiež bol dopyt po 

sociálnej službe s použitím telekomunikačných technológií akou je monitorovanie 

a signalizácie potreby pomoci. Je veľmi dôležitá sociálna práca od dieťaťa až po seniora.  

 Pani Maďarová uviedla, že občania sa pýtajú, či by nebolo možné mať v meste 

sociálny taxík.  

 Pani primátorka uviedla, že je to dobrý cieľ, ale my sme malé mesto s malým 

rozpočtom. Momentálne si takúto službu nemôžeme dovoliť, už teraz mesto dopláca na 

opatrovateľskú službu.  

 Pán Marko navrhol 10 000 €, ktoré sú vyčlenené na dopravu SAD, použiť na 

komerčný taxík, finančné prostriedky by boli možno viac efektívne využité na sociálnu 

službu, ktorú ľudia ozaj potrebujú.  

 Pani Bellová uviedla, že to môže byť kedykoľvek doplnené do KPSS, ak bude mať 

mesto na túto službu finančné prostriedky a bude o túto službu preukázateľný záujem zo 

strany občanov. Pani primátorka s uvedeným návrhom súhlasila.  

      

Uznesenie č. 6/2021 

Komisia sociálno-zdravotná a pre prideľovanie nájomných bytov  

Doporučila 

Mestskému zastupiteľstvu schváliť KPSS na roky 2022-2026. 

Za:  7 

Proti:   0 

Zdržali sa: 0 

Neprítomní: 2 
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4. Rôzne 

 

5. Záver 

 Pani Šichtová poďakovala všetkým členom za účasť na zasadnutí komisie.  

 

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

                           predseda komisie 

                                                                                                      Marek Moravčík 

                                                    v. z. Mgr. Katarína Šichtová 

 

 

 

v Sliači 27.08.2021                                                               

Zapisovateľka: Mgr. Michaela Mašurová                                       

                                                                                                     

 


