Zápis
zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie pri MsZ v Veľkom Šariši,
konaného dňa 21. novembra 2016 v priestoroch sociálneho oddelenia MsÚ
Prítomní:
Ing. Stanislav Talian - predseda sociálnej a bytovej komisie;
Bc. Janka Scepaníková, Mgr. Marcel Kurty, Mgr. Monika Gombošová a Ján Kubánek členovia sociálnej a bytovej komisie.
Neprítomná: Mgr. Jana Ferková
Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadosti o pridelenie nájomného bytu
3. Návrh na zriadenie zariadenia núdzového bývania
4. Pripomienkovanie návrhov VZN
5. Návrh občanov na poskytnutie výpomoci z charity (KIC)
6. Návrh občanov na pridelenie vianočných darčekových poukážok
7. Plán práce SaBK na rok 2017 - návrh
8. Rôzne
9. Záver

K bodu 1.
Zasadanie Sociálnej a bytovej komisie (SaBK) otvoril predseda komisie Ing. Stanislav
Talian.
K bodu 2.
Od 1.1.2017 bude voľný nájomný byt na ul. Južná č. 4. Zo zoznamu žiadateľov o pridelenie
nájomného bytu, SaBK na základe posúdenia životnej situácie odporučila, aby uvoľnený byt
bol pridelený žiadateľovi, ktorý v súčasnej dobe žije s manželkou a jednomesačným dieťaťom
v maringotke.
V prípade neprevzatia nájomného bytu SaBK odporučeným žiadateľom, členovia komisie
stanovili aj náhradníka. S takýmto návrhom súhlasili štyria z piatich prítomných členov SaBK.
V tomto bode sa SaBK zaoberala aj možnosťou zmeny pridelenia nájomných bytov podľa
veľkosti bytu a počtu osôb v nich bývajúcich.
SaBK zaväzuje MPVŠ, aby preveril podľa jednotlivých nájomných bytových jednotiek
veľkosť bytu a počet osôb bývajúcich v nich a takto spracovaný zoznam predložil SaBK.
SaBK žiada MPVŠ, aby preveril skutočnosť obývania nájomného bytu na ul. Južná č. 4.
K bodu 3.
Bc. Janka Scepaníková, vedúca sociálneho oddelenia predložila návrh na zriadenie
zariadenia núdzového bývania, ktoré by bolo k dispozícii v prípade núdzového bývania
v nepriaznivej sociálnej situácii, či živelnej pohromy. Ako najlepší variant sa pre Mesto javí
zriadenie pohotovostného bytu. Do úvahy by prichádzal dom pri kine. Potrebné je preveriť
jeho stav, zadefinovať podmienky pridelenia a maximálnu dobu na poskytnutie zariadenia.
Za zriadenie zariadenia pohotovostného bytu boli všetci piati prítomní členovia SaBK.

K bodu 4.
Zo strany vedúcej sociálneho oddelenia Bc. Janky Scepaníkovej bola predložená požiadavka
na ďalšie pripomienkovanie návrhu VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške
úhrad za sociálne služby poskytované mestom Veľký Šariš a návrhu VZN o poskytovaní
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom mesta.
K bodu 5.
Kultúrno-informačné centrum Veľký Šariš uskutočňuje zbierku trvanlivých potravín pre
sociálne slabšie rodiny v meste Veľký Šariš. Zbierka potravín bude v dňoch od 21.11 do
2.12.2016. Riaditeľka KIC požiadala SaBK o pomoc pri určení rodín, ktorým by mohli
potraviny odovzdať. Na základe posúdenia sociálnych pomerov, SaBK odporučila rodiny,
ktorým by výpomoc z potravinovej zbierky pomohla. Výpomoc pre navrhnuté rodiny
odsúhlasili všetci prítomní členovia SaBK.
K bodu 6.
SaBK sa dňa 14.10.2016 na svojom zasadaní zhodla na tom, že darčekové poukážky, ktoré
na prilepšenie pred Vianocami dostavajú od Mesta Veľký Šariš dôchodcovia, nebudú
odovzdané dôchodcom žijúcim v Diecéznom dome (34 ks), pretože tam majú poskytnutú
starostlivosť a ďalším dôchodcom, ktorí žijú v iných sociálnych zariadeniach (10 ks). Tieto
darčekové poukážky v počte 44 ks budú pridelené na výpomoc pre sociálne slabšie
rodiny, rodiny ktoré sa starajú o postihnuté dieťa, alebo osoby, ktoré sú v nepriaznivom
zdravotnom stave. Za takéto riešenie boli všetci prítomní členovia SaBK.
Na zasadaní dňa 21.11. 2016 SaBK zostavila zoznam príjemcov, ktorým budú odovzdané
darčekové poukážky (44 ks).
K bodu 7.
Všetci členovia SaBK súhlasili s predloženým Plánom práce Sociálnej a bytovej komisie na
rok 2017.
Plán práce SaBK na rok 2017 je v prílohe zápisu.
K bodu 8.
V tomto bode Bc. Janka Scepaníková, vedúca sociálneho oddelenia informovala o akcii
„Mikuláš“, ktorá sa bude konať pre deti zo Špeciálnej základnej školy vo Veľkom Šariši dňa
6. 12. 2016 v miestnom kine.

K bodu 9.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadanie Sociálnej a bytovej komisie bolo
ukončené.

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

