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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia komisie  sociálnej, zdravotnej a bytovej, ktoré sa konalo dňa 27.11.2012 

 

    Dňa 27.11.2012 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Ţiline zasadnutie Komisie sociálnej, 

zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva v Ţiline. Predseda komisie MUDr. Popluhár 

PhD., MBA otvoril zasadnutie a privítal prítomných členov.      

     Na zasadnutí sa zúčastnilo 7 členov komisie z celkového počtu 8, čo je nadpolovičná 

väčšina, čím bola komisia sociálna, zdravotná a bytová uznášania schopná. Písaním zápisu zo 

stretnutia predseda komisie MUDr. Popluhár PhD., MBA poveril Bc. Miriam Číkovú 

zamestnankyňu odboru sociálneho a zdravotného z dôvodu neprítomnosti p. Dugovičovej 

sekretára komisie.  

Ďalej bola prítomná  Bc. Monika Drončovská - vedúca odboru bytového. 

Neúčasť na zasadnutí ospravedlnili 1 člen komisie. 

  

Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu č. 1. 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie a návrh programu zasadnutia 

2. Prerokovanie materiálov predkladaných do Mestskej rady konanej dňa 03.12.2012 

3. Prerokovanie bytovej situácie 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

K bodu 1 

Program rokovania sociálnej, zdravotnej a bytovej komisie bol jednohlasne schválený. 

 

Výsledok hlasovania : Za : 7 hlasov  Proti : nikto  Zdrţal sa : nikto 

 

K bodu 2 

Uznesenie č. 74/2012 

 

Komisia sociálna, zdravotná a bytová 

 

I. odporúča Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu v Ţiline schváliť 

 

1. Harmonogram stretnutí Mestského zastupiteľstva v Ţiline a Mestskej rady v Ţiline 

na rok 2013 

 

Výsledok hlasovania : Za : 7 hlasov  Proti : nikto  Zdrţal sa : nikto 

 

Zodpovedný za vypracovanie : Mgr. Jana Brathová, vedúca odboru vnútorných vecí 

Materiál tvorí prílohu č. 2. 

 

Uznesenie č. 75/2012 

 

Komisia sociálna, zdravotná a bytová 

 

I. Odporúča Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu V Ţiline  schváliť 
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1. Návrh programového rozpočtu mesta Ţilina na rok 2013 tak, ako bol 

predloţený 

 

Výsledok hlasovania : Za : 7 hlasov  Proti : nikto  Zdrţal sa : nikto 

 

Zodpovedný za vypracovanie : Ing. Karol Krutek, vedúci odboru ekonomického 

Materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 

 

Uznesenie č. 76/2012 

 

Komisia sociálna, zdravotná a bytová 

 

I. odporúča Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu v Ţiline schváliť 

 

1. predloţený návrh zásad stanovenia pouţitia a výšky pohotovostných zdrojov 

z rozpočtu mesta Ţilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2013 

 

Výsledok hlasovania : Za : 7  hlasov  Proti : nikto  Zdrţal sa : nikto 

 

Zodpovedný za vypracovanie : Ing. Karol Krutek, vedúci odboru ekonomického 

Materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice. 

 

Uznesenie č. 77/2012  

Komisia sociálna, zdravotná a bytová 

 

I. odporúča Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu v Ţiline  schváliť 

 

1. návrh všeobecne záväzného nariadenia o dani za vjazd a zotrvanie motorového 

vozidla v historickej časti mesta 

 

Výsledok hlasovania :  Za : 7 hlasov  Proti : nikto  Zdrţal sa : nikto 

 

Zodpovedný za vypracovanie : Ing. Igor Liška, vedúci odboru dopravy 

Materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 

 

Uznesenie č. 78/2012  

 

Komisia sociálna, zdravotná a bytová 

 

I. odporúča Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu v Ţiline   schváliť 

 

1. návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva Prevádzkový 

poriadok pohrebísk mesta Ţilina 

 

Výsledok hlasovania : Za :   7 hlasov  Proti : nikto  Zdrţal sa : nikto 

 

Zodpovedný za vypracovanie : Ing. Andrej Vidra, vedúci odboru ţivotného prostredia 

Materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice. 
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Uznesenia č. 79/2012 

 

Komisia sociálna, zdravotná a bytová 

 

I. odporúča Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu v Ţiline schváliť 

 

1. uzatvorenie zmluvy o nájme objektov vybudovaných v rámci Vodného diela Ţilina 

a príslušných pozemkov medzi Vodohospodárskou výstavbou, š. p. ako 

prenajímateľom a Mestom Ţilina ako nájomcom podľa tohto materiálu 

 

Výsledok hlasovania :  Za : 7 hlasov  Proti : nikto  Zdrţal sa : nikto 

 

Zodpovedný za vypracovanie : JUDr. Jakub Ulaher, vedúci odboru právneho a majetkového 

Materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice. 

 

Uznesenie č. 80/2012 

 

Komisia sociálna, zdravotná a bytová 

 

I. odporúča Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu v Ţiline schváliť 

 

1. zámer predaja lesného pozemku nachádzajúceho sa v obci Turie, a to KN – E parc. 

č. 1628/1 lesné pozemky o výmere 89425 m2, ktorá je evidovaná na LV č. 1634 

pre k. ú. Turie, formou obchodnej verejnej súťaţe s uvedenými podmienkami 

 

Výsledok hlasovania :  Za : 7  hlasov  Proti : nikto  Zdrţal sa : nikto 

 

Materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice. 

 

Uznesenie č. 81/2012 

 

Komisia sociálna, zdravotná a bytová 

 

I. odporúča  Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu v Ţiline schváliť 

 

1. nakladanie s majetkom mesta  (odpredaj nehnuteľností mesta Ţilina) 

 

Výsledok hlasovania :  Za : 7 hlasov  Proti : nikto  Zdrţal sa : nikto 

 

Zodpovedný za vypracovanie : JUDr. Jakub Ulaher, vedúci odboru právneho a majetkového 

Materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice. 

 

Uznesenie č 82/2012 
 

Komisia sociálna, zdravotná a bytová 

 

I. odporúča Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu v Ţiline zobrať na vedomie 

 

1. Výročnú správu konsolidovaného celku mesta Ţilina za rok 2011 tak, ako je 

predloţená 
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Výsledok hlasovania : Za : 7 hlasov  Proti : nikto  Zdrţal sa : nikto 

 

Zodpovedný za vypracovanie : Ing. Karol Krutek, vedúci odboru ekonomického 

Materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice. 

 

K bodu 3 

 

Vedúca odboru bytového Bc. Drončovská informovala prítomných členov komisie so 

zoznamom navrhnutých ţiadateľov o pridelenie uvoľnených nájomných bytov. Kaţdá ţiadosť 

bola individuálne zamestnancami odboru bytového prehodnotená v zmysle platného 

„Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2012 mesta Ţilina o spôsobe prideľovania nájomných 

bytov“. Prítomní členovia komisie na základe spracovaných podkladov jednotlivých ţiadostí 

odborom bytovým, odporúča primátorovi mesta Ţilina prideliť uvoľnené nájomné byty 

nasledovným ţiadateľom : 

 

Uznesenie č. 83/2012 

 

Komisia sociálna, zdravotná a bytová  

 

I. odporúča primátorovi mesta Ţilina prideliť uvoľnené nájomné byty pre nasledovných 

ţiadateľov : 

 

- Marián Stojka  - pridelenie 1-izbového bytu na ul. Bratislavská  

8593/50A/2, 

 

Výsledok hlasovania :   odporúča : 7 hlasov  neodporúča : nikto       zdrţal sa : nikto 

 

- Marianna Ďuricová - pridelenie 3-izbového bytu na ul. Tatranská 

3111/7/64, 

- Lýdia Cicková - pridelenie 1-izbového bytu na ul. Bratislavská  

516/48/12, (prevod nájomných práv po zosnulej 

matke Aurélii Cickovej, uzatvoriť novú nájomnú 

zmluvu so skúšobnou dobou na 3 mesiace). 

- Miroslava Schipalová - pridelenie 3-izbového bytu na ul. Bratislavská 

505/54/7, 

- Mgr. Martin Groma - pridelenie 1-izbového bytu na ul. Tulská  

1684/5/32, (menovaný ţiadal o jednoizbový byt 

vzhľadom k tomu, ţe v súčasnosti býva v 2-

izbovom byte, ktorý momentálne nepotrebuje, 

nakoľko ţije sám a odovzdaním bytu pomôţe 

riešiť bytovú situáciu viacpočetnej rodine) 

- Miriam Ţilinčárová - pridelenie 2-izbového bytu na ul. Ústecká  

1674/5/94 

 

Výsledok hlasovania : odporúča : 6 hlasov  neodporúča : nikto      zdrţal sa : 1 hlas 

 

Vedúca odboru bytového Bc. Drončovská ďalej informovala členov komisie o ţiadostiach na 

výmenu bytov zo strany ţiadateľov. Jedná sa o nasledovnú výmenu : 
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Uznesenie č. 84/2012  

 

Komisia sociálna, zdravotná a bytová 

 

I. odporúča primátorovi mesta Ţilina schváliť výmenu bytov pre nasledovných 

ţiadateľov 

 

- Andrea Ševčíková - ţiada o výmenu 1-izbového bytu na ul. Jedlíkova 

3427/29 za 2-izbový byt na ul. Jedlíkova 

3428/8/50, 

- Miroslav Kollárik - ţiada o výmenu 2-izbového bytu na ul. Jedlíkova 

3428/8/50, za 1-izbový byt na ul. Jedlíkova 

3427/29/20 

 

Výsledok hlasovania : odporúča : 6 hlasov  neodporúča : nikto       zdrţal sa : 1 hlas 

 

Materiály k jednotlivým ţiadostiam sú k dispozícii na Mestskom úrade, odbore bytovom. 

 

Materiál tvorí prílohu č. 11 

 

K bodu 4 

 

Bc. Číková -  zamestnankyňa odboru sociálneho a zdravotného  informovala prítomných 

členov komisie o dvoch ţiadostiach o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na 

odbor sociálny a zdravotný. Na základe spracovaných ţiadosti bolo zistené, ţe ţiadatelia 

spĺňajú podmienky uvedené v Zásadách poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi občanom mesta Ţilina. Po oboznámení so ţiadosťami 

členovia komisie odporučili poskytnúť dve jednorazové dávky v hmotnej núdzi. 

Spracované ţiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a návrh finančných 

prostriedkov sú zaloţené na odbore sociálnom a zdravotnom. 

 

K bodu 5 

 

Po vyčerpaní bodov programu stretnutie ukončil MUDr. Popluhár PhD., MBA  a poďakoval 

všetkým prítomným za účasť. 

 

 

V Ţiline dňa 30 .11.2012 

 

 

 

MUDr. Juraj Popluhár PhD., MBA 

predseda 

komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej 

 

 

Zapísala : Bc. Miriam Číková - zamestnanec  

                 odboru sociálneho a zdravotného 


