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Č.j. 75-634/2022 

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 02. februára 2022 

 

 

Program:   

1. Otvorenie  

1. Prideľovanie nájomného bytu 

2. VZN o sociálnych službách v meste Sliač 

3. Rôzne 

4. Záver 
 

 

1. Otvorenie 

 Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie p. Moravčík, privítal všetkých 

prítomných členov (viď. prezenčná listina). Prítomných bolo 5 členov, ospravedlnil sa p. 

Marko, pani Šupová, pani Lukáčová, ďalej boli prítomní p. Sujová, a p. Laskavý. 

 

Uznesenie č. 1/2022 

Komisia sociálno-zdravotná a pre prideľovanie nájomných bytov 

schvaľuje program zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a pre prideľovanie 

nájomných bytov 
Za:                     5 

Proti:                 0 

Zdržali sa:         0 

Neprítomní:      3 

 

 

2. Pridelenie nájomného bytu 

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

ul. Rybárskej po p. Pásztorovej. Menný zoznam žiadateľov tvorí prílohu č.1 k zápisnici. 

 

Po diskusii o zozname žiadateľov a zvážení všetkých možností, podmienok pre pridelenie 

nájomného bytu členovia komisie navrhli prideliť byt nasledovne: p. Slepčanová, 

a náhradníčky: 1. p. Mičudová, 2. p. Raniaková. Pani Slepčanová bude mať najskôr zmluvu 

na jeden rok. 

 

Uznesenie č. 2/2022 

Komisia sociálno-zdravotná a pre prideľovanie nájomných bytov 

súhlasí s pridelením nájomného bytu tak ako bolo navrhnuté. 
Za:                     5 

Proti:                 0 
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Zdržali sa:         0 

Neprítomní:      3 

 

 

2. VZN o sociálnych službách v meste Sliač  

 Pani primátorka pripravila analýzu Domova seniorov v ktorej vypočítala  za rok 2020  

stratu 23 087,-  € a za rok 2021 35 727,-€. Pri zohľadnení všetkých zvýšených nákladov na 

elektrickú energiu, plyn a navýšenie miezd o 3,5% + odmeny, ktoré prislúchajú zo zákona, sa 

Domov seniorov podľa odhadov v tomto roku dostane do straty cca 98 228,- €. V tejto sume 

nie sú zarátané ďalšie výdavky vo výške cca 38 000,- €, ktoré tvorí náklad na ďalšiu 

opatrovateľku, zakúpenie elektrickej požiarnej signalizácie a zakúpenie evakuačných 

podložiek. Tieto veci sú potrebné na odstránenie nedostatkov, ktoré boli zistené pri výkone 

cvičného požiarneho poplachu, o ktorom informovala vedúca Domova seniorov pani Mgr. 

Katarína Šichtová a podrobne sú rozanalyzované v prílohe č.2 tejto zápisnice. 

Pani Bellová informovala o pripravovanom zákone O inšpekcii sociálnych služieb, 

ktorý opäť navyšuje požiadavky na fungovanie Domova pre seniorov. Pani primátorka 

skonštatovala, že štát svojimi zmenami a nariadeniami prenáša veľa povinností na 

samosprávy bez adekvátnej finančnej kompenzácie a tieto náklady musia samosprávy hľadať 

vo svojich rozpočtoch. Musíme zvýšiť poplatok o 50,- € z ktorého pokryjeme stravu a aspoň 

súčasnú prevádzku. To navýšenie navyše budeme musieť hľadať inde. Tento rok by malo 

zvýšenie v domove seniorov o 50,- € pokryť aspoň tých 23 000,- €. Pomôže nám projekt na 

terénne opatrovateľky, ktorý máme od novembra 2021. Peniaze ktoré boli v rozpočte určené 

na terénnu službu sa presunú na Domov seniorov a tento rok bude pokrytý. Po skončení 

projektu na terénnu opatrovateľskú službu tieto finančné prostriedky budú chýbať a možno 

budeme musieť pristúpiť k ďalšiemu zvyšovaniu. Je dôležité udržať si aspoň takú dobrú 

úroveň, ako má domov v súčasnej dobe. Musíme sa pokúsiť získať ďalšie peniaze z projektov.  

 

 

Uznesenie č. 3/2022 
Komisia sociálno-zdravotná a pre prideľovanie nájomných bytov  

schvaľuje zvýšenie stravného v Domove seniorov na sumu 7,84 € na základe 

predložených dokladov do výberového konania.  

 

Za:                     4 

Proti:                 1 

Zdržali sa:         0 

Neprítomní:      3 

 

Uznesenie č. 4/2022 
Komisia sociálno-zdravotná a pre prideľovanie nájomných bytov  

schvaľuje navýšenie prevádzkových náklad podľa prílohy č. 6 VZN č.04 O poskytovaní 

sociálnych služieb v meste Sliač. 

 

Za:                     4 

Proti:                 1 

Zdržali sa:         0 

Neprítomní:      3 
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 4. Rôzne 

 Pani Sujová uviedla, že je potrebné doplniť dôvodovú správu do zastupiteľstva  

o podrobnejšiu analýzu.   

 

5. Záver 

 Pán Moravčík poďakoval všetkým členom za účasť na zasadnutí komisie.  

 

 

 

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

                                                                                         Marek Moravčík, predseda komisie 

 

 

v Sliači 03.02.2022                                                               

Zapisovateľka: Mgr. Janka Šimoniová                                       

                                                                                                     

 


