
• K o m i s i a sociálno - zdravotná a bytová 
pri MsZ v Zlatých Moravciach 

Z á p i s n i c a č. 2/ 2012 
z mimoriadneho zasadnutie K o m i s i e sociálno - zdravotnej a bytovej 

pri MsZ v Zlatých Moravciach, konanej dňa 07. 03. 2012. 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny zo dňa 07.03.2012. 

Program: Komisia sa na svojom zasadnutí riadila programom na pozvánke 
zo dňa 29. 02. 20 12. 

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 bol členmi komisie prijatý jednohlasne. 

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

A: Komisii boli predložené nové žiadosti, ktoré spÍňajú kritéria o pridelenie 
mestského nájomného bytu v zmysle VZN č. 1 /2006 o prideľovaní mestských nájomných 
bytov: 

Por. 
Dátum žiadosti 

Meno a priezvisko 
Deň narodenia Trvalý pobyt 

číslo uchádzača 

1. 16.01 .2012 Mlvnková Lucia Nitrianska 7 

2. 23.01 .2012 Michnlková Lenka Duklianska 2 

3. 23.01 .2012 Michniková Dominika Duklianska 2 

4. 23.01 .2012 Michníková Zuzana Duklianska 2 

5. 24.01 .2012 Ôurianová Eva Mládeže 6 

6. 02.02 .1212 Jonisová Zuzana Obrancov mieru 6 

7. 27.02.2012 Samardžiová Elena Staničná 5 

8. 29.02.2012 Merčiaková Zuzana Moimírova 1 

Členmi komisie boli predložené žiadosti prijaté jednohlasne. 

B. Komisii boli predložená nová žiadosť, ktorá spÍňa kritéria o pridelenie mestského 
nájomného bytu v DOS v zmysle VZN č. 112006 o prideľovaní mestských nájomných 
bytov v DOS: 





a ich podiel na úhradách za služby. Táto vychádza 5,4 krát vyššia oproti súčasne 

stanovenej. Prieskum ukázal evidentný pokles záujmu o tieto služby. 
Z diskusie a prvotnej analýzy vyplynulo, že zákon negatívne ovplyvní poskytovanie 
sociálnych služieb zo strany Mesta Zlaté Moravce. Z diskusie vyplynulo rad problémov, 
ktorým sa bude treba venovať a ktoré bude potrebné doriešiť v rámci oddelení MsÚ a na 
ďalších zasadnutiach komisie. 

Na návrh Ing. Jána Jamricha - prednostu MsÚ boli prijaté úlohy: 

1. MsÚ pripraví dodatok Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce 
č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb pre oblasť poskytovania sociálnych služieb 
v Zariadení opatrovateľskej služby. Návrh časovo pripraviť tak, aby bol prerokovaný 
v komisiách, MR a daný na schválenie na plánovanom zasadnutí MZ dňa 26.04.2012. 

Z: Erika Babocká, Jana Bošiaková 

2. MsÚ pripraví dodatok Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce 
č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb pre oblasť poskytovania opatrovateľských 
služieb v DOS a v teréne. Návrh časovo pripraviť tak, aby bol prerokovaný v komisiách, 
MR a daný na schválenie na plánovanom zasadnutí MZ dňa 21.06.2012. 

Z: Erika Babocká, Jana Bošiaková 

Bod 6: Rôzne. 

Iné úlohy neboli prerokované. 

Bod 7: Záver. 

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

Zapísal : Ing. Daniel Bielik 

Mgr. Denisa Uhrinová 
predsedníčka komisie 


