
Záznam zo zasadnutia Komisie  pre  riešenie  problematiky neprispôsobivých 

občanov a Komisie sociálnej a zdravotnej ,  konaného dňa 08. 04. 2014  

na Mestskom úrade v Trnave 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: Ing. Jozef Čavojský, MUDr. Jana Fridrichová, PhDr. Peter Náhlik, Adriana 

Herdová, MUDr. Pavol Caudt 

 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie a  doplnenie bodov programu   

2. Rozšírenie poskytovania sociálnych služieb prostredníctvom zariadenia opatrovateľskej 

služby v lokalite Coburgova 

3. Diskusia a návrhy poslancov 

4. Záver 

 

K bodu 1: Pred oficiálnym začiatkom rokovania sa uskutočnila prezentácia Domu pokoja 

a zmieru u Bernadetky, ktorý prevádzkuje Nitrianska arcidiecézna charita. MUDr. Štefánikova 

informovala prítomných členov o spôsobe fungovania, počte klientov, platieb za 1 deň; ďalej 

pokračovala prezentácia centra ANTONIUS CENTRUM v Sládkovičove. Obe prezentácie boli 

zamerané ako informácia o forme realizovania pobytovej služby v iných mestách.  

Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka MUDr. Angela Štefániková, ktorá privítala 

prítomných, skonštatovala, že komisia je uznášaniaschopná a požiadala ich o schválenie 

doplnenia programu po bode č. 1, kde požiadal o prezentáciu zástupca neziskovej organizácie 

Seniorka. Členovia komisie s návrhom súhlasili. V tejto súvislosti sa posúva číslovanie bodov 

programu.  

 

K bodu 2: 

Mgr. Ing. Miroslav Mlynár prezentoval ponuku služieb, ktorú zabezpečuje ich nezisková 

organizácia, ktorá vznikla v ½ roku 2011. Vykonávajú terénnu opatrovateľskú službu 24 hodín 

denne, počas víkendov aj sviatkov v mestách Banská Bystrica, Zvolen, Prešov, Košice. Plánujú 

mať pobočku v každom krajskom meste. Doteraz poskytli vyše 11000 hodín služby.  

Komisia po krátkej diskusii odporučila zástupcovi organizácie napísať žiadosť a ponuku na 

vedenie mesta, ktoré sa im vyjadrí. 

 

K bodu 3: Rozšírenie poskytovania sociálnych služieb prostredníctvom zariadenia 

opatrovateľskej služby v lokalite Coburgova – Mgr. Klenovský vysvetlil členom komisie, 

z akého dôvodu bola zvolaná komisia. V Zariadení opatrovateľskej služby (ďalej ZOS) na 

Hospodárskej ulici a na Coburgovej pre sociálne núdznych je kapacita v súčasnosti naplnená 

a nedostačujúca. V poradovníku je teraz 60 občanov a v budúcnosti sa očakáva nárast 

žiadateľov o túto službu. Existuje možnosť získania finančného príspevku z Ministerstva 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na výstavbu a rekonštrukciu zariadenia 

opatrovateľskej služby. Po odstránení existujúcich stavieb v lokalite Coburgova 26 až 28 za 

existujúcou ZOS-kou a nocľahárňou by sa mohol vytvoriť vyhovujúci priestor, v ktorom by sa 

združila problematika ZOS-ky a Coburgovej a súčasne by sa vyriešila problematika 

umiestňovania pacientov v terminálnom štádiu (v zmysle §8 Zákona č. 448/2008).  Riaditeľ 

Strediska sociálnej starostlivosti vysvetlil členom komisie situáciu v existujúcich zariadeniach 

ako technickú, tak aj kapacitnú a apeloval na to, že počet žiadostí bude narastať a tento problém 

sa bude musieť riešiť.  

Členovia komisie sa mohli vyjadriť ku grafickému zobrazeniu situácie v lokalite Coburgova.  



 

K bodu 4: 
Po diskusii k tejto problematike komisia odsúhlasila nasledovné stanovisko: 

 

1) Komplexné riešenie problematiky na Coburgovej v zmysle humanizácie prostredia 

a zabezpečenia potrieb z hľadiska sociálnej politiky 

2) Spracovanie investičného zámeru na lokalitu vyčlenenú na pobytovú sociálne služby 

3) Vypracovanie právneho stanoviska existujúcej platnej nájomnej zmluvy na dobu 

neurčitú Coburgova 36 - 38, podmienok jej zrušenia a dôsledky tohto právneho aktu  

4) Vypracovanie analýzy a projektového zámeru (hrubé finančné náklady) pre mestské 

zastupiteľstvo 

5) Statické posúdenie budovy Coburgova 26 – 28, vlhnutie budovy, preborenie kanalizácie 

– finančné náklady na základnú rekonštrukciu v prípade zariadenia pre sociálne 

núdznych podľa §8 Zákona č. 448 

6) Držanie územnej rezervy za budovou Coburgova 26 – 28 

7) Zistiť podmienky čerpania finančných prostriedkov na rekonštrukciu Coburgova 26 – 

28 

8) Realizácia oplotenia po zbúraní zvyšných 2 objektov v uvedenej lokalite a hľadanie 

finančných prostriedkov na túto realizáciu 

9) Predložiť na prerokovanie mestskej rady v mesiaci apríl materiál v bode rôzne 

 

Úlohy, vyplývajúce zo stanoviska komisie: 

 

1/2014 - komplexne riešiť problematiku na Coburgovej v zmysle humanizácie prostredia 

a zabezpečenia potrieb z hľadiska sociálnej politiky, 

Z: OS       T: trvalý 

 

2/2014  - spracovať investičný zámer na lokalitu vyčlenenú na pobytovú sociálne služby, 

vypracovať analýzu a projektový zámer (hrubé finančné náklady) pre mestské 

zastupiteľstvo, 

Z:OIV+OÚRaK      T: do 31.5.2014 

 

3/2014 - vypracovať právne stanovisko existujúcej platnej nájomnej zmluvy na dobu       

neurčitú Coburgova 36 - 38, podmienok jej zrušenia a dôsledky tohto právneho aktu, 

      Z: OPaM a TT – Komfort a.s. Trnava (každý zvlášť)    T: do 31.5.2014 

 

4/2014 -  spracovať statické posúdenie budovy Coburgova 26 – 28, vlhnutie budovy, 

preborenie kanalizácie – finančné náklady na základnú rekonštrukciu v prípade zariadenia 

pre sociálne núdznych podľa §8 Zákona č. 448, 

Z: Stredisko sociálnej starostlivosti   T:  do 31.5.2014 

 

5/2014 – držať územnú rezervu v lokalite Coburgova 26 – 28 (za budovou ZOS-ky), 

Z: OÚRaK      T: trvalý 

 

6/2014 - zistiť podmienky čerpania finančných prostriedkov na výstavbu zariadenia 

opatrovateľskej služby v tejto lokalite a rekonštrukcii objektu Coburgova 26 – 28, 

Z: OPPaIP      T: do 31.5.2014 

 

7/2014 - realizovať oplotenie po zbúraní zvyšných 2 objektov v uvedenej lokalite 

a hľadanie finančných prostriedkov na túto realizáciu, 



Z: OIV       T: do 30.11.2014 

8/2014 -  predložiť na prerokovanie mestskej rady v mesiaci apríl materiál v bode rôzne. 

Z: OS       T: do 22.4.2014 

 

 

K bodu 5: Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 

Termín ďalšieho zasadnutia komisie sa uskutoční podľa potreby.  

 

 

        

 

    MUDr. Angela Štefániková v. r.  a MUDr. Štefan Krištofík, MPH, v. r. 

       predsedovia komisií 

 

 

Zapísala: 08. 04. 2014 Mgr. Huňavá 


