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NÁVRH  NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 

I. schvaľuje 

  

1. Zrušenie Zariadenia dočasného bývania na ulici  Predmestská č. 1610/86 

Žilina.  

 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline, dňa 14. 04. 2008  schválilo Všeobecne záväzným 

nariadením č.10/2007 zriadenie Zariadenia dočasného bývania, ktoré sa nachádza  v ubytovni 

na ulici Predmestská č. 1610/86  Žilina, kde má  k dispozícii 12 bytov, ktoré sa nachádzajú na 

IV. a V. poschodí. Zariadenie dočasného bývania bolo určené pre cieľové skupiny občanov 

mesta Žilina, ktorí sa  z rôznych dôvodov ocitli v náhlej sociálnej núdzi, boli obeťami živelnej 

pohromy alebo sa stali obeťami domáceho násilia.  

Do zariadenia dočasného bývania boli umiestňovaní klienti, s ktorými sa uzatvárala 

nájomná zmluva na dobu určitú, maximálne však na dobu 2 roky. Počas tejto doby sa Mesto 

Žilina v spolupráci s poradňou pre rodinu v kríze snažilo hľadať u týchto klientov nový 

potenciál k naštartovaniu a zmobilizovaniu ich vnútorných zdrojov a tým prispieť k celkovej 

stabilizácii klientov. Aj keď sa mnohým klientom podarilo pomôcť, v niektorých prípadoch sa 

nedostavil očakávaný účinok.  Zariadenie dočasného bývania sa zaplnilo klientmi, u ktorých 

nie je reálne, že opustia ubytovňu do dvoch rokov od podpísania zmluvy. Následným 

problémom boli klienti, ktorí vyžadovali samostatný druh sociálnej služby, napr. osoby 

so psychiatrickou diagnózou, chovanci z reedukačných domov, ktorá je v rámci systému 

poskytovaná inými zariadeniami so špeciálne vyškoleným tímom ľudí . Tieto poruchy 

správania  však u niektorých klientov nebolo možné určiť z prvotného posúdenia žiadosti pri 

rozhodovaní o umiestnení klientov do zariadenia. Ďalším problematickým javom u týchto 

klientov bola nepriaznivá ekonomická situácia, ktorá mala dopad na vznik nedoplatkov. 

V súvislosti s narastajúcimi  problémami nastala zmena oproti pôvodnému Všeobecne 

záväznému nariadeniu č.10/2007, keď Mestské zastupiteľstvo schválilo dňa 19. 09. 2011 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2011 ktorého predmetom úpravy bola zmena úhrad za 

ubytovanie a zloženie  finančnej zábezpeky, ktorá mala slúžiť na vyrovnanie nedoplatkov za 

služby a možného poškodenia bytu a jeho zariadenia. Ale ani týmito úpravami v novom 

nariadení sa fungovanie dočasného bývania nezlepšilo.  

S poukázaním na klientelu a  neustále sa znásobujúce negatívne javy, či už sociálneho 

alebo ekonomického charakteru v predmetnom zariadení, Mesto Žilina dospelo k názoru, že 

uvedené zariadenie prestalo spĺňať požadované podmienky dočasného bývania a preto 

navrhuje Zariadenie dočasného bývania zrušiť a byty ponechať k dispozícii pre sociálne 

slabšiu vrstvu obyvateľov. 


