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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej, ktoré sa konalo dňa 05.06.2019 

    

     Dňa 05.06.2019 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline tretie zasadnutie Komisie 

sociálnej, zdravotnej a bytovej (ďalej len KSZaB) Mestského zastupiteľstva v Žiline v roku 

2019. Zasadnutie  komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. Barbora Birnerová, 

PhD. 

      

    Na zasadnutí sa zúčastnilo 11 členov komisie z celkového počtu 15, čím bola komisia 

uznášania schopná.  

Ospravedlnili sa členovia komisie: Mgr. Martin Barčík a MUDr. Peter Durmis, neprítomní 

boli členovia komisie: MUDr. Rastislav Johanes, PhD. a JUDr. Katarína Závodská 

Chalmovská. 

Ďalej boli prítomní: Mgr. Katarína Praženicová - vedúca odboru sociálneho a bytového (ďalej 

len OSaB), Mgr. Michaela Petríková - vedúca oddelenia bytového, Mgr. Mária Šáleková - 

odborný referent OSaB, Mgr. Ing. Radoslav Machan - vedúci odboru vnútorných vecí (ďalej 

len OVV) a 3 občania mesta. 

 

 Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, návrh a schválenie programu zasadnutia 

2. Návrh na voľbu podpredsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline 

3. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena) - bod 

15) 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina na vykonávanie opatrení podľa 

zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona“) poskytované mestom Žilina 

5. Rôzne  

6. Prerokovanie materiálov predkladaných Odborom sociálnym a bytovým - návrh na 

pridelenie nájomného bytu v zmysle Čl. 4 ods. 3 a v zmysle Čl. 6 ods. 1 a výmena 

v zmysle Čl. 10 VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta 

Žilina a VZN č. 12/2017, č. 4/2018, ktorými sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 

o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina 

7. Záver 

 

K bodu 1 

Predsedníčka komisie Ing. Barbora Birnerová, PhD. skonštatovala, že na zasadnutí je 

prítomných 11 členov komisie, čím je komisia uznášania schopná. Oboznámila členov 

komisie s programom zasadnutia, ktorý dala následne na schválenie. 

Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí Prílohu č. 1 k zápisnici zo zasadnutia KSZaB. 

 

 

 

Uznesenie č. 14/2019  

Komisia sociálna, zdravotná a bytová 

 

1. berie na vedomie a schvaľuje program zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej 

a bytovej Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

Výsledok hlasovania: 

                                  



2 

 

Člen KSZaB Za Proti Zdržal sa 

Ing. Barbora Birnerová, PhD. ✔   

Mgr. Martin Barčík x x x 

Ing. Ľubomír Bechný ✔ 
  MUDr. Peter Durmis x x x 

Mgr. Jana Filipová ✔ 
  MUDr. Igor Habánik ✔ 
  MUDr. Rastislav Johanes, PhD. x x x 

Mgr. Milada Bohovicová ✔ 
  PhDr. Martin Brňák, PhD. ✔ 
  PhDr. Soňa Holúbková ✔ 
  Mgr. Erika Kanátová ✔ 
  Mgr. Ivan Leitman ✔ 
  MUDr. Marcela Poláčková ✔ 
  Mgr. Miroslava Šufáková ✔ 
  JUDr. Katarína Závodská Chalmovská x x x 

Spolu 11 0 0 

 

Prítomní členovia komisie predložený návrh programu zasadnutia schválili. 

 

 

K bodu 2  

Návrh na voľbu podpredsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline - Príloha č. 2 

Materiál predložil Mgr. Ing. Radoslav Machan - vedúci OVV. 

 

Uznesenie č. 15/2019  

Komisia sociálna, zdravotná a bytová  

 

I. odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline schváliť:  

 

1. Návrh na voľbu podpredsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

Výsledok hlasovania: 

    

Člen KSZaB Za Proti Zdržal sa 

Ing. Barbora Birnerová, PhD. ✔     

Mgr. Martin Barčík x x x 

Ing. Ľubomír Bechný ✔ 
  MUDr. Peter Durmis x x x 

Mgr. Jana Filipová ✔ 
  MUDr. Igor Habánik ✔ 
  MUDr. Rastislav Johanes, PhD. x x x 

Mgr. Milada Bohovicová ✔ 
  PhDr. Martin Brňák, PhD. ✔ 
  PhDr. Soňa Holúbková ✔ 
  Mgr. Erika Kanátová ✔ 
  Mgr. Ivan Leitman ✔ 
  MUDr. Marcela Poláčková ✔ 
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Mgr. Miroslava Šufáková ✔ 
  JUDr. Katarína Závodská Chalmovská x x x 

Spolu 11 0 0 

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

K bodu 3 

Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena) - bod 15) - 

Príloha č. 3  

Materiál predložila Mgr. Michaela Petríková - vedúca oddelenia bytového. 

 

Pani  Dagmar  Kocúrková  (občianka)  uviedla,  že  jej  otec Jozef Kocúrek vlastní ½ bytu č. 3  

na ulici Nám. gen. M. R. Štefánika 830/4 v Žiline a druhú ½ vlastní mesto Žilina a na komisii 

finančnej a majetkovej bol schválený odpredaj ½ bytu ako prebytočný.  

PhDr. Martin Brňák, PhD. uviedol, že by malo mesto Žilina odkúpiť ½ bytu od pána Jozefa 

Kocúreka na základe znaleckého posudku za primeranú cenu s prihliadnutím na náklady pani 

Kocúrkovej s čím súhlasil aj Ing. Ľubomír Bechný. Ako dôvod uviedli nedostatok bytov vo 

vlastníctve mesta Žilina. 

 

Uznesenie č. 16/2019  

Komisia sociálna, zdravotná a bytová 

 

       I.   neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline schváliť: 

 

1. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena) - 

bod 15) 

 

Výsledok hlasovania: 

 

Člen KSZaB Za Proti Zdržal sa 

Ing. Barbora Birnerová, PhD. 

 
✔ 

 Mgr. Martin Barčík x x x 

Ing. Ľubomír Bechný 

 

✔ 
 MUDr. Peter Durmis x x x 

Mgr. Jana Filipová 

 

✔ 
 MUDr. Igor Habánik 

 

✔ 
 MUDr. Rastislav Johanes, PhD. x x x 

Mgr. Milada Bohovicová 

 

✔ 
 PhDr. Martin Brňák, PhD. 

 

✔ 
 PhDr. Soňa Holúbková 

 

✔ 
 Mgr. Erika Kanátová   ✔ 

Mgr. Ivan Leitman 

 

✔ 
 MUDr. Marcela Poláčková 

 

✔ 
 Mgr. Miroslava Šufáková 

 

✔ 
 JUDr. Katarína Závodská Chalmovská x x x 

Spolu 0 10 1 

 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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K bodu 4  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. .../2019 o podmienkach poskytovania 

finančných príspevkov mesta Žilina na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákona“) poskytované mestom Žilina - Príloha č. 4 

Materiál predložila Mgr. Katarína Praženicová - vedúca OSaB. 

 

Mgr. Ivan Leitman a Mgr. Milada Bohovicová navrhli  vypustiť vo VZN v Čl. 3 „ Príspevok 

na dopravu do a z centra, v ktorom je dieťa umiestnené“ a nahradiť „Príspevok na dopravu do 

a z centra, v ktorom je vykonávané pobytové opatrenie súdu, alebo v ktorom sa vykonáva 

opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou pre dieťa na 

základe dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa“ a vypustiť z Čl. 3 

Príspevok na dopravu do a z centra, v ktorom je dieťa umiestnené z bodu 2 a) vetu „voči 

mestu Žilina má uhradené všetky záväzky“.  V Čl. 3, bod 3. sa vkladá nový text do písm. b) 

„originál resp. overená fotokópia dohody uzatvorenej medzi rodičom alebo osobou, ktorá sa 

osobne stará o dieťa a centrom (v prípade, že bolo dieťa umiestnené v cente na základe 

dohody)“ a ostatné písmená sa tak posúvajú so zachovaným textom a končia písm. g) miesto 

pôvodného písm. f). Zároveň navrhujú zmeniť v Čl. 3, v bode 7 počet návštev na 24 návštev 

v príslušných 6 mesiacoch a zmeniť „príspevok sa poskytne najviac 2 osobám 4 x v mesiaci“. 

 

 

Uznesenie č. 17/2019   

Komisia sociálna, zdravotná a bytová 

 

       I.   odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline schváliť: 

 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. .../2019 o podmienkach 

poskytovania finančných príspevkov mesta Žilina na vykonávanie opatrení podľa 

zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona“) poskytované 

mestom Žiline 

 

Výsledok hlasovania: 

 

Člen KSZaB Za Proti Zdržal sa 

Ing. Barbora Birnerová, PhD. ✔ 
  Mgr. Martin Barčík x x x 

Ing. Ľubomír Bechný ✔ 
  MUDr. Peter Durmis x x x 

Mgr. Jana Filipová ✔ 
  MUDr. Igor Habánik ✔ 
  MUDr. Rastislav Johanes, PhD. x x x 

Mgr. Milada Bohovicová ✔ 
  PhDr. Martin Brňák, PhD. ✔ 
  PhDr. Soňa Holúbková ✔ 
  Mgr. Erika Kanátová ✔ 
  Mgr. Ivan Leitman ✔ 
  MUDr. Marcela Poláčková ✔ 
  Mgr. Miroslava Šufáková ✔ 
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JUDr. Katarína Závodská Chalmovská x x x 

Spolu 11 0 0 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 5 

V bode rôzne vystúpili pán Miroslav Michulek s družkou pani Máriou Kostolnou, bývajúci  

spolu so synom v 2izbovom mestskom nájomnom byte (na prízemí) na ulici Jura Hronca 

3366/17/13, ktorý im bol vymenený z ulice Košická 8392/2A, Žilina v 11/2018 a ktorí 

opätovne žiadajú o výmenu bytu z dôvodu izbovitosti (chcú väčší) a z dôvodu plesní. 

Mgr. Michaela Petríková informovala, že je plánované zateplenie bytov zdola od pivníc a 

pleseň bude odstránená. Oprava by mala prebehnúť v lete na náklady mesta Žilina. Zároveň 

informovala, že doteraz v byte nebola pleseň a keďže sa tu zdržiava viac ľudí a časté 

návštevy, vzniká kondenzácia. 

Ing. Ľubomír Bechný vyslovil požiadavku na informáciu, koľko má mesto trojizbových 

bytov, ktoré obýva len jeden, prípadne dvaja ľudia, termín do najbližšej komisie v auguste. 

 

K bodu 6 

Mgr. Michaela Petríková, vedúca OSaB informovala prítomných členov komisie 

o predkladanom návrhu na pridelenie 1 nájomného bytu v zmysle Čl. 6, ods. 1 a 2 nájomných 

bytov v zmysle Čl. 4 ods., 3  VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve 

mesta Žilina a VZN č. 12/2017, č. 4/2018, ktorými sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 

o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina - Príloha č. 5 

Návrh na pridelenie nájomných bytov a výmena boli členom komisie zaslané v tabuľkovej 

podobe emailovou poštou.  

Mgr. Praženicová - vedúca OSaB chcela informovať  a poskytnúť odpovede na otázky, ktoré 

vyplývali  z bodu 6 zápisnice KSZaB konanej dňa 28.03.2019. Členovia komisie navrhli tento 

bod presunúť na najbližšie zasadnutie KSZaB, z dôvodu pracovnej vyťaženosti niektorých 

členov, ktorí museli zasadnutie komisie opustiť skôr.  

 

 

Uznesenie č. 18/2019  

Komisia sociálna, zdravotná a bytová 

 

   I. odporúča primátorovi mesta Žilina pridelenie nájomných bytov v zmysle Čl. 6, ods. 1, 

VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta  Žilina a VZN č. 

12/2017, č. 4/2018, ktorými sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných 

bytov vo vlastníctve mesta Žilina pre: 

 

- Petra Mareková   - pridelenie bytu v Žiline 

 

 II. berie na vedomie pridelenie nájomných bytov v zmysle Čl. 4, ods. 3, VZN č. 4/2017 

o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta  Žilina a VZN č. 12/2017, č. 4/2018, 

ktorými sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve 

mesta Žilina pre: 

 

- Jozefa Holbičková   - pridelenie bytu v Žiline 

- Ingrid Stojková                                  - pridelenie bytu v Žiline 

 

III. odporúča primátorovi mesta Žilina výmenu bytu v zmysle Čl. 10 VZN č. 4/2017 

o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta  Žilina a VZN č. 12/2017, č. 4/2018, 
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ktorými sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve 

mesta Žilina pre: 

 

- Koloman Fujak   - výmena bytu v Žiline 

 

Výsledok hlasovania: 

 

Člen KSZaB Za Proti Zdržal sa 

Ing. Barbora Birnerová, PhD. ✔ 
  Mgr. Martin Barčík x x x 

Ing. Ľubomír Bechný ✔ 
  MUDr. Peter Durmis x x x 

Mgr. Jana Filipová x x x 

MUDr. Igor Habánik x x x 

MUDr. Rastislav Johanes, PhD. x x x 

Mgr. Milada Bohovicová ✔ 
  PhDr. Martin Brňák, PhD. x x x 

PhDr. Soňa Holúbková ✔ 
  Mgr. Erika Kanátová ✔ 
  Mgr. Ivan Leitman ✔ 
  MUDr. Marcela Poláčková ✔ 
  Mgr. Miroslava Šufáková ✔ 
  JUDr. Katarína Závodská Chalmovská x x x 

Spolu 8 0 0 

 

 

K bodu 7 

Stretnutie  členov  komisie  ukončila  predsedníčka  komisie  sociálnej,  zdravotnej a  bytovej 

Ing. Barbora Birnerová, PhD. a informovala, že najbližšie zasadnutie komisie bude 26. 08. 

2019 (pondelok) a poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 

 

 

 

V Žiline dňa 06.06.2019 

 

 

                          

               Ing. Barbora Birnerová PhD. 

 Zapísala: Mária Šáleková                       predsedníčka 

                 odborný referent OSaB              komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej 


