Zápis
zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie pri MsZ v Veľkom Šariši,
konaného dňa 5. novembra 2018 v priestoroch sociálneho oddelenia MsÚ

Prítomní:
Ing. Stanislav Talian – predseda komisie, Bc. Janka Scepaníková, Mgr. Ján Kubánek, Mgr.
Marcel Kurty, Mgr. Jana Ferková, Mgr. Monika Gombošová - členovia sociálnej a bytovej
komisie.

Program zasadania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky
Informácia o skončení nájomných zmlúv na ul. Korpašskej
Rozdelenie vianočných darčekových poukážok pre dôchodcov
Informácia o príprave Mikuláša pre detí v RO
Zhodnotenie činnosti SaBK za rok 2018
Záver

K bodu 1.
Zasadanie Sociálnej a bytovej komisie (SaBK) otvoril predseda komisie Ing. Stanislav
Talian. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania.
K bodu 2
Občan mesta Veľký Šariš požiadal Mesto Veľký Šariš o poskytnutie jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi. Je po dlhodobej PN. Pre zlé zdravotné a psychické problémy si nedokáže
nájsť prácu a z toho dôvodu sa dostal do nepriaznivej finančnej situácie. Financie by potreboval
na úhradu za lieky, na nevyhnutné ošatenie a zabezpečenie paliva na zimu.
Členovia SaBK odporučili, aby mu bola poskytnutá finančná výpomoc v sume do 80,- €
vecnou dávkou.
Za takéto odporúčanie boli všetci šiesti členovia SaBK.
K bodu 3
Členovia SaBK zobrali na vedomie informáciu – zoznam nájomcov na ulici Korpašskej,
ktorým zmluvy končia 31.10.2018, alebo ktorí bývajú bez zmlúv. Zoznam bol doručený
z MPVŠ.

K bodu 4
Vedúca sociálneho oddelenia Bc. Janka Scepaníková informovala o príprave darčekových
vianočných poukážok pre dôchodcov. Poukážky pre 504 dôchodcov budú rozdané v druhej
polovici mesiaca november.

K bodu 5
V tomto bode Bc. Janka Scepaníková, vedúca sociálneho oddelenia informovala o akcii
„Mikuláš“, ktorá sa bude konať v miestnom kine pre deti z RO vo Veľkom Šariši
K bodu 6
SaBK zhodnotila kladne celoročnú činnosť členov komisie, ktorí participovali na riešení
sociálnych problémov obyvateľstva v meste Veľký Šariš.
Bc. Janka Scepaníková, vedúca sociálneho oddelenia sa poďakovala členom SaBK za
spoluprácu pri riešení úloh vyplývajúcich z povinností SaBK a sociálneho oddelenia Mesta
Veľký Šariš.
K bodu 7
Po prerokovaní všetkých bodov programu, predseda komisie ukončil zasadanie Sociálnej
a bytovej komisie.

Ing. Stanislav Talian
predseda
sociálnej a bytovej komisie
Zapísala: M. Šarišská

