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Informácia 

o príprave zámeru riešenia obyvateľov mesta ohrozených sociálnym vylúčením 



  

 
Príloha k materiálu č. Z 20/2012 

 
Zhrnutie a návrh uznesenia 

 
 
I. Zhrnutie 
 

1.1. Východisko: 
• pretrvávajúce negatívne dopady na  životné prostredie a  medziľudské 

vzťahy na Družstevnej ul., opakované porušovanie nariadení mesta 
neprispôsobivými obyvateľmi bývajúcimi na Družstevnej ul.č.25, 
sústavné sťažnosti a medializované informácie a podnety na neriešenie 
daného stavu, 

• Uzn.MsZ č, 178/2011. 
 

1.2. Stručný súhrn informácií: 
Materiál je rozdelený do ôsmych častí. Obsahuje možné východiská 
a návrhy riešenia pretrvávajúceho nepriaznivého stavu na Družstevnej ul. 
vyvolaného negatívnou činnosťou vlastníkov rodinného domu s.č. 25. 
Obsahuje tiež návrhy možných lokalít pre špeciálne bývanie.  

 
1.3. Dôvodová správa: 

Materiál bol spracovaný, vzhľadom na termín prijatého uznesenia č. 
178/2011 z 15.12.2011, ako informatívny. Obsahuje však informácie, na 
základe ktorých možno prijať rozhodnutie, ktoré by v prvej etape znížilo 
napätie a dopad  na ostatných  obyvateľov bývajúcich na Družstevnej ulici, 
a to eliminovať počet bývajúcich na Družstevnej 25.  
V druhej etape, po prezentovaní vybraných návrhov možných lokalít 
s dotknutými obyvateľmi, možno predložiť komplexnejší pohľad na riešenie 
problematiky aj pre ďalších obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením 
a vytvoriť tak možný model špeciálneho bývania.  
V prípade získania podpory väčšiny dotknutých obyvateľov možno na 
najbližšom zasadnutí MsZ schváliť dané lokality pre špeciálne bývanie, ako i 
navrhovaný model náhradného bývania alebo ubytovania, spôsob 
financovania, právne vzťahy, správu, platby a iné. 
  
 

1.4       Iné náležitosti, ako napr. alternatívy a varianty riešenia, zdroje informácií: 
Alternatívne návrhy sú súčasťou materiálu.  

 
   Zdroje informácií a právnych noriem: 

• terénna práca a kontroly vykonané na mieste, podnety, sťažnosti. 
• zasadnutia MsZ, schválené uznesenia,  
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Príloha k materiálu č. Z 20/2012 
 

Zhrnutie a návrh uznesenia 
 
 
II. Návrh uznesenia 
     
2.1. Návrh uznesenia predkladateľa: 
 

Mestské zastupiteľstvo: 
 
1. Berie na vedomie  

informáciu o zámere alternatívneho riešenia obyvateľov mesta ohrozených sociálnym 
vylúčením, vrátane verejnej mienky obyvateľov prezentovanej formou vyhodnotenia 
dotazníkov a otvoreného listu primátorovi mesta. 
 

2. Schvaľuje 
2.1) Riešenie problematiky občianskeho spolunažívania na Družstevnej ul., vzhľadom na 
pretrvávajúci nepriaznivý stav a zhoršujúcu sa situáciu v dopadoch na životné prostredie 
a v medziľudských vzťahoch elimináciou počtu bývajúcich v danom rodinnom dome formou 
...  
2.2) Účelový príspevok vo výške 3.000,- €/rok z výdavkov rozpočtu mesta, z príspevkov na 
vývoz žúmp - na riešenie ďalšieho prenájmu 2 ks mobilných WC (od 1.4.2012) pre 
ostávajúcich obyvateľov na Družstevnej 25.  
 

3. Ukladá MsÚ 
predložiť na najbližšie zasadnutie MsZ stanovisko dotknutých obyvateľov mesta k  návrhu 
lokalít na umiestnenie kontajnerov pre špeciálne bývanie: 
3.1) lokalita č. .... pre neplatičov, ktorým bol ukončený nájom a hrozí im vysťahovanie 
(rodiny s dôvodom osobitného zreteľa, t.j. rodiny s maloletými deťmi a sociálne odkázaní 
v hmotnej núdzi s trvalým bydliskom v meste) ... 
3.2) lokalita č. ... pre neprispôsobivých obyvateľov s trvalým bydliskom Družstevná č.25  
s vyčíslením všetkých obstarávacích a vyvolaných investičných nákladov. 
 

4. Odporúča 
Primátorovi mesta ... 

 
2.2.  Návrh uznesení komisií MsZ :  
 
 
 
2.3. Návrh uznesenia Rady predsedov komisií: 
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