
Zápisnica zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky 

zo dňa 5. 2. 2015 

 

 

Prítomní: viď PL 

 

Program: 

1. Výber nájomníka na uvoľnený nájomný byt 

2. Informácia o neplatičoch 

3. Informácia o pripravovanej zmene VZN č. 93/2013 o podmienkach prideľovania  

nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov 

4. Informácia o pripravovanej zmene VZN č. 76/2010 o poskytovaní jednorazových 

sociálnych dávok občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldov 

5. Informácia o povinnosti vytvárať úspory deťom v náhradnej rodinnej starostlivosti 

a ústavnej starostlivosti 

 

 

K bodu 1:  

P. Patajová informovala: 

Nájomný byt č. 9 na Rázusovej ul. 1491/35 v Leopoldove má v užívaní  v zmysle nájomnej 

zmluvy do 28. 2. 2015 p. Daniel Kandráč. Keďže dlhodobo narúša pokojné bývanie 

v bytovom dome a neustále sa naň sťažujú nájomníci bytového domu na Rázusovej 1491/35 

rozhodla sa primátorka s p. Kandráčom  nájomnú zmluvu ukončiť k 28. 2. 2015. 

Na uvoľnený 1-izbový nájomný byt č. 9  je potrebné vybrať nového nájomníka. 

 

Komisia posúdila predložené žiadosti o pridelenie bytu  (viď príloha – zoznam žiadateľov) 

v zmysle VZN č. 93/2013.  

 

Po posúdení žiadostí navrhla komisia 1-izbový byt č. 9 na Rázusovej ul. 1491/35 prideliť p. 

Pavlovi Chalmovianskemu s 1 dieťaťom, t. č. bytom Hlohovská cesta 82/46, Leopoldov.   

Náhradníkmi sú: 

1. Michal Hotový a K. Bačová, bytom Rázusova 1491/33, Leopoldov. 

2. Dušan Lenghart, bytom Nádražná 486, Leopoldov. 

3. Mgr. Natália Pňačeková, bytom Hlohovská cesta 75/60, Leopoldov. 

4. Richard Martinec, bytom Gojdičova 1141/15E, Leopoldov. 

5. Jarmila Šurinová, bytom Štúrova 1042/55, Leopoldov. 

6. Božena Šompláková, bytom J. Murgaša 335, Leopoldov. 

 

K bodu 2: 

P. Patajová informovala o neplatičoch v nájomných bytoch a o prijatých opatreniach voči 

nim. 

 

K bodu 3: 

P. Patajová informovala o pripravovanej zmene VZN č. 93/2013 o podmienkach prideľovania  

nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov. Zmena sa bude týkať hlavne 

notárskej zápisnice.  

 

K bodu 4: 

Mgr. Lietavová informovala o pripravovanej zmene VZN č. 76/2010 o poskytovaní 

jednorazových sociálnych dávok občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldov. 

 



4.1. Príspevok pri narodení dieťaťa:  p. Lietavová pripravila návrh, aby sa narodeným deťom 

– resp. matke,  od 01.01.2015 poskytla jednorazová sociálna dávka vo výške =50,-- eur, kvet 

v hodnote 1,66 a upomienková pohľadnica, alebo vytlačená upomienková karta vo vlastnej 

réžii Mesta Leopoldov. Príspevky sa vydajú jednorazovo po skočení štvrťroka v zasadacej 

miestnosti MsÚ Leopoldov, s kultúrnym programom. Podklady poskytne evidencia 

obyvateľov po doručení oznámení o narodení dieťaťa z rodnej matriky na ohlasovňu pobytu.  

 

4.2. Príspevok na obedy dôchodcom:  

 

Sociálna poisťovňa – ústredie,  so sídlom Bratislava, 29.augusta 8, nám sprístupnila 

údaje o výške vyplácaných druhov dôchodkov pre občanov v Leopoldove.  Pre veľkosť 

materiálu je prístupný v printovej podobe na úseku EO a Matriky u p. Lietavovej. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejňuje na svojej 

webovej stráne výšku životného minima, z ktorého sme  pri rozhodovaní vychádzali. Životné 

minimum je od 01.07.2014: 

1. 198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú  FO (fyzickú osobu), 

2. 138,19 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú FO, 

3. 90,42 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa. 

(http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/zivotne-

minimum/zivotne-minimum-od-1-7-2014.html). 

 

Z prehľadu vyplácaných dôchodkov je zrejmé, že pod hranicou životného minima, 

stanoveného MPSVaR sa nachádza 84 občanov dôchodcov. Poberajú tieto druhy dôchodkov: 

starobný, invalidný, vdovský vyplácaný sólo, vdovecký vyplácaný sólo, sirotský, dôchodok 

spolu aj so sirotským dôchodkom.  

 

Na základe rozpisu výšky poberaných dôchodkov do 200,-- v Leopoldove, navrhujeme 

poskytnúť príspevok na obedy pre žiadateľa vo výške 0,10 /dôchodcu na rok 2015, 

0,20/dôchodcu na rok 2015 alebo 0,30/dôchodcu na rok 2015. 

Prehľad takto poskytovaných príspevkov na obedy je uvedený v Návrhu na príspevok na 

obedy dôchodcom v tabuľke 1, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 

Navrhujeme, aby tento príspevok bol vyplatený na základe žiadosti občana a predložení 

potvrdenia o výške dôchodku.  

 

K bodu 5: 

Mgr. Lietavová informovala o povinnosti vytvárať úspory deťom umiestnených v náhradnej 

rodinnej starostlivosti. MPSVaR zverejnilo výšku priemerných bežných výdavkov na dieťa 

v detských domovoch na rok 2015, ktorý je vo výške =11.940,-- eur. Obec spolupôsobí opri 

úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa finančnou podporou a poskytuje príspevok na 

tvorbu úspor podľa § 64 zákona č. 305/2005 Z. z. v znp. Mesto Leopoldov by malo vyčleniť 

zo svojho rozpočtu na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevku na tvorbu 

úspor vo výške najmenej 1/12 z 10% sumy určenej podľa § 89 ods. 3, čo predstavuje sumu 

=99,50 eur na jedno dieťa. 

Rodičia František Šulík a Kamila Muzikářová majú odňaté 4 deti, čo predstavuje potrebu 

mesačne 99,50 x 4 = 398,-- 

Ročne   398 x 12 = 4776,-- 

 

Deti sú odňaté z rodiny od 20.06.2011 na základe právoplatné rozhodnutia Okresného súdu 

v Piešťanoch, č.k. 5P/48/2010-65 zo dňa 18.10.2010, právoplatné dňa 28.04.2011. 

Od tohto okamihu pracovníčka predkladala opakovane na sociálnu komisiu požiadavku 

o vytvorenie položky na vytváranie úspor pre tieto deti. Nikdy sa však vôľa medzi poslancami 



nenašla.  

Na tomto mieste je vhodné podotknúť, že vytváranie úspor nie je ojedinelé, niektoré mestá 

a obce, ktoré majú svojich obyvateľov v náhradnej starostlivosti takéto povinnosti rešpektujú, 

a úspory vytvárajú. Z vyššie citovaného zákona však hrozí, že túto povinnosť miest a obcí 

môže detský domov vymáhať formou zablokovania účtu mesta exekúciou.  

 

V Leopoldove 5. 2. 2015 

 

 


