Zápis
zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie pri MsZ v Veľkom Šariši,
konaného dňa 25. januára 2017 v priestoroch sociálneho oddelenia MsÚ
Prítomní:
Ing. Stanislav Talian – predseda, Mgr. Janka Ferková a Mgr. Marcel Kurty - členovia sociálnej
a bytovej komisie.
Neprítomní: Bc. Janka Scepaníková, Ján Kubánek, Mgr. Monika Gombošová
Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu
3. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie jednorazového finančného príspevku
4. Informácia o záškoláctve
5. Rôzne
6. Záver
K bodu 1.
Zasadanie Sociálnej a bytovej komisie (SaBK) otvoril predseda komisie Ing. Stanislav
Talian.
K bodu 2.
Členovia SaBK boli oboznámení s novými žiadosťami žiadateľov o poskytnutie nájomného
bytu.
K bodu 3.
Členovia SaBK sa zaoberali žiadosťami dvoch žiadateliek z Veľkého Šariša, ktoré žiadali
Mesto Veľký Šariš o poskytnutie jednorazového finančného príspevku na zabezpečenie
zdravotnej starostlivosti. Následkom vážnej choroby sa ocitli v nepriaznivej finančnej situácii.
Obidve žiadateľky sú v hmotnej núdzi.
Jedna žiadateľka je po operácii srdca. Finančnú výpomoc žiadala na zabezpečenie liečby,
keďže má zvýšené finančné náklady, ktoré nie je schopná si sama zabezpečiť.
Členovia SaBK odporučili poskytnúť jej finančnú výpomoc v sume 30,- €.
Druhá žiadateľka žiadala o finančnú výpomoc na zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti
pre jej 4 ročného syna, ktorý utrpel úraz popálením. Po prepustení z nemocnice Košice–Šaca
potrebujú s ním chodiť na preväz a ošetrenie na chirurgické odd. v Prešove.
SaBK odporučila poskytnúť jej finančnú výpomoc v sume 50,- €.
Ďalší žiadateľ, obyvateľ Veľkého Šariša, požiadal Mesto Veľký Šariš o poskytnutie
jednorazovej finančnej výpomoci. Po skončení pracovnej zmluvy na dobu určitú (projekt cez
ÚPSVaR) momentálne je bez príjmu a v rodine očakávajú prírastok. Poskytnuté finančné
prostriedky by použil na preklenutie, v tomto období pre jeho rodinu, nepriaznivej finančnej
situácie.
Po zvažovaní SaBK odporučila poskytnúť mu finančnú výpomoc v sume 50,- €.

K bodu 4.
SaBK bola informovaná o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky žiakov Základnej školy
vo Veľkom Šariši. Menný zoznam tvorí prílohu zápisu. Na žiaka, ktorý navštevuje Odborné
učilište internátne v Prešove, pre veľký počet neospravedlnených hodín (304) za mesiace 0912/2016, bolo dané oznámenie o záškoláctve na odbor kriminálnej polície v Prešove.
K bodu 5.
V tomto bode programu SaBK odporučila občanov v hmotnej núdzi a matky samostatne sa
starajúce o deti, ktorým budú pridelené nedoručené vianočné darčekové poukážky pre
dôchodcov (napr. pre zmenu bydliska). Menný zoznam tvorí prílohu zápisu.
K bodu 6.
Po prerokovaní týchto bodov programu zasadanie Sociálnej a bytovej komisie bolo
ukončené.

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

