
Komisia sociálno - zdravotná a bytová pri MsZ v Zlatých Moravciach 

Z á p i s n i c a č. 4/ 2015 
zo zasadnutia Komisie sociálno - zdravotnej a bytovej pri MsZ v Zlatých 

Moravciach, konanej dňa 30. 06. 2015. 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny zo dňa 30.06.2015. Zo siedmych členov s hlasovacím 
právom boli prítomní štyria, traja sa ospravedlnili. Komisia bola uznášaniaschopná. 

Bod 1: Otvorenie. 
Zasadnutie komisie viedla predsedníčka komisie Mgr. Denisa Uhrinová, ktorá 

privítala prítomných členov komisie a hostí. 

Bod 2: Schválenie programu zasadnutia. 
Program zasadnutia komisie bol členmi komisie prijatý jednohlasne a riadil sa 

podľa pozvánky zo dňa 26.06.2015 . 

Bod 3: Prehodnotenie nových žiadostí o pridelenie nájomného bytu v mestských 
nájomných bytoch a v DOS. 

A. Komisii bola predložená nové žiadosti, ktoré spÍňajú kritéria o pridelenie 
mestského nájomného bytu v zmysle VZN č . 1/2006 o prideľovaní mestských nájomných 
bytov: 
Por. Dátum Meno a priezvisko Deň 

číslo žiadosti uchádzača narodenia Trvalý pobyt 

1. 20.05.2015 Monika Rafaelová Železničiarska č . 24 
2. 21.05.2015 Lucia Biháriová Železničiarska č.24 
3. 10.06.2015 Vladimír Mliller Mojmírova 15 
4. 10.06.2015 Eva Adamová Do kratín č . 37/6 
5. 17.06.2015 Mária Siklienková Hviezdoslavova č. 44 

Rozhodnutie: Členmi komisie boli predložené žiadosti prijaté a zaradená do zoznamu 
žiadateľov o mestský nájomný byt. 

B. Komisii boli predložené nové žiadosti o pridelenie mestského nájomného bytu 
v DOS v zmysle VZN č. 1/2006 o prideľovaní mestských nájomných bvtov v DOS: 

1. Žiadosť zo dňa 08.06.2015 - p. Terézia Jančiová, TP 1. mája 
č . 45 v Zlatých Moravciach. 
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Rozhodnutie: Členmi komisie bola predložená žiadosť prijatá a zaradená do zoznamu 
žiadateľov o mestský nájomný byt v DOS. 

2. Žiadosť zo dňa 16.06.2015 - p. Štefan Čikel , TP Slavianska 2, 
v Zlatých Moravciach. 
Rozhodnutie: Členmi komisie nebola predložená žiadosť prijatá z dôvodu vlastníctva 
podielu na rodičovskom dome. 

Bod 4: Návrh na pridelenie voľných mestských nájomných bytov a bytov v DOS. 

A: Komisia sa zaoberala pridelením voľného 1 - izbového nájomného bytu, 
nachádzajúceho sa na Ul. 1. mája č.51 v Zlatých Moravciach. 
Rozhodnutie: Komisia odporučila prideliť nájomný byt nachádzajúci sa na Ul. 1. mája 
č.51 v Zlatých Moravciach Mgr. Zuzane Blahákovej, TP na Ul. 
Petzwalovej č. 550/28, 949 11 Nitra, ktorá je zamestnankyňou Mesta Zlaté Moravce. 
Zmluvu sa uzatvorí podľa§ 685 Občianskeho zákonníka na dobu určitú na 6. mesiacov. 
Komisiou boli dané podmienky podpísania nájomnej zmluvy: 

1. zaplatenie sumy 1500, - E pri podpise nájomnej zmluvy ako 
preddavok na úhradu nákladov spojených s nájmom a poskytovaním služieb spojených 
s užívaním predmetného bytu, 

2. zaplatenie celej dlžnej sumy viažucej sa na byt v hotovosti na účet 
Mesta Zlaté Moravce a do pokladne m.p. Službyt Zlaté Moravce ( pozn. menovaná 
prejavila vôľu prevziať na seba dlžnú sumu na nájomnom pôvodného dlžníka, t.j. 
pôvodného nájomcu bytu a jej uhradenie). 

B: Komisia sa zaoberala pridelením voľného 1 - izbového nájomného bytu 
č. 51 v DOS, nachádzajúceho sa na Ul. Rovňanova č.3 v Zlatých Moravciach. 
Rozhodnutie: Komisia odporučila prideliť voľný nájomný byt Terézii Jančiovej, 

TP Ul. 1. mája 45 v Zlatých Moravciach. 

Bod 5: Rôzne 

1. Komisia prerokovala žiadosť Stanislava I vaniča, a manželky 
Kataríny Ivaničovej, TP Tolstého 16, Zlaté Moravce, ktorým bol komisiou 
na minulom zasadnutí pridelený 2 - izbových nájomných bytov č. 61 v DOS, 
nachádzajúcich sa na Ul. Rovňanova č.5 v Zlatých Moravciach, o odpustenie 
dobrovoľného finančného daru z dôvodu, že byt je v zlom technickom stave a navrhujú, že 
miesto finančného daru uskutočnia rekonštrukciu a opravu uvedeného bytu. 
Rozhodnutie: Komisia odsúhlasila žiadosť menovaných o odpustenie dobrovoľného 
finančného daru s tým, že uskutočnia rekonštrukciu bytu - čo doložia blokmi, faktúrami , 
a zároveň sa spraví fotodokumentácia stavu bytu pred a po úprave. 

2. Riaditeľ Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce JUDr. Ing. Martin Cimrák informoval prítomných o súčasnej situácii, perspektíve 
a ďalšej možnej existencii Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
v Zlatých Moravciach. 
Rozhodnutie: Na základe analýzy uznesenia MsZ, ktorá zaväzuje pani primátorku mesta 
Ing. Serafínu Ostrihoňovú zabezpečiť pre Mestskú nemocnicu v Zlatých Moravciach 
strategického partnera a následnej diskusie prítomných, bol riaditeľ Mestskej nemocnice 
v Zlatých Moravciach JUDr. Ing. Martin Cimrák požiadaný vypracovať ozdravný plán 
Mestskej nemocnice s podmienkou nevytvárania straty. 

3. Vedúca zariadenia opatrovateľskej služby Mgr. Bošiaková informovala 
o potrebe zmeny - doplnkom č. 5 VZN č. 4/2011 mesta Zlaté Moravce o poskytovaní 



• 

sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby, z dôvodu zmeny zákona 
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 
Rozhodnutie: Komisia prerokovala a odsúhlasila daný návrh. 

4. Komisia sa oboznámila a zobrala na vedomie žiadosť Zuzany Môcovej, TP 
na Ul. 1. mája 2 v Zlatých Moravciach o pomoc pri zabezpečení nájomného bytu. 
Úloha: Požiadať menovanú o podanie žiadosti o zaradenie do poradovníka o pridelenie 
mestského nájomného bytu. 

Bod 6: Záver 

Predsedníčka komisie Mgr. Denisa Uhrinová ukončila rokovanie komisie 
a poďakovala všetkým prítomným členom a nečlenom za účasť na komisii. 

UZNESENIA: 

Uznesenie č. 114/2015 „Schválenie programu zasadnutia." 
Program zasadnutia bol prítomnými členmi komisie prijatý bez pripomienok. 

Uznesenie č. 2/4/2015 „Nové žiadostí o pridelenie nájomného bytu v mestských 
nájomných bytoch a v DOS." 
Predložené žiadosti v zmysle bodu 3 boli komisiou prijaté a zaradené do zoznamu 
žiadateľov o mestský nájomný byt a byt v DOS. 

Uznesenie č. 3/4/2015 „Návrh na pridelenie voľných mestských nájomných bytov 
a bytov v DOS." 
Komisia odporučila v zmysle bodu č. 4 prideliť voľné nájomné byty. 

Uznesenie č. 4/4/2015 „Vypracovanie ozdravného plánu Mestskej nemocnice 
v Zlatých Moravciach." 
Komisia zaviazala riaditeľa Mestskej nemocnice v Zlatých Moravciach JUDr. Ing. Martina 
Cimráka vypracovať ozdravný plán Mestskej nemocnice s podmienkou nevytvárania straty 
a tento do 31.08.2015 predložiť primátorke mesta a poslancom MZ. 

Uznesenie č. 5/3/2015 „Doplnok č. 5 VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/2011 
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby" 
Komisia prerokovala a odsúhlasila návrh na zmenu VZN č . 4//2011 a odporučila predložiť 
do najbližšieho zasadnutia MZ . 

Zapísal : Ing. Daniel Bielik 

Mgr. Denisa Uhrinov 
predsedníčka komis"e 


