Zápis
zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie pri MsZ v Veľkom Šariši,
konaného dňa 17. mája 2017 v priestoroch sociálneho oddelenia MsÚ
Prítomní:
Ing. Stanislav Talian – predseda, Mgr. Jana Ferková, Mgr. Monika Gombošová, Mgr. Marcel
Kurty, Bc. Janka Scepaníková - členovia sociálnej a bytovej komisie.
Neprítomný: Ján Kubánek
Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Oboznámenie sa so žiadosťami o pridelenie nájomného bytu
3. Informácia o zmene opatrovaných – vybavovanie žiadosti
4. Informácia o poskytovaní obedov – dotácie MŠ, ZŠ, IOP, dôchodcovia
5. Záškoláctvo
6. Rôzne
7. Záver
K bodu 1.
Rokovanie Sociálnej a bytovej komisie (SaBK) otvoril jej predseda Ing. Stanislav Talian.
Privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania.
K bodu 2.
Mestu Veľký Šariš bola od p. Mariána Bartka a Bc. Estery Bartkovej doručená výpoveď
zmluvy o nájme bytu na ul. Južnej č.1. Byt môže byť uvoľnený od 1.6.2017. Ďalší nájomný
byt po zosnulej nájomníčke p. Márii Sopkovej na ul. Južná č. 3 bude uvoľnený v júni 2017 po
jeho vyprataní rodinnými príslušníkmi. Na zasadanie SaBK bol z MPVŠ predložený zoznam
žiadateľov o poskytnutie nájomného bytu. Predseda komisie oboznámil členov s novými
žiadosťami.
Na základe posúdenia rodinných a sociálnych pomerov žiadateľov a vzhľadom
na závažnosť riešenia bytovej situácie, Sociálna a bytová komisia pri MsZ vo Veľkom Šariši
odporúča, aby uvoľnený byt po pani Sopkovej na ul. Južná č. 3 bol pridelený pre žiadateľa pána
Igora Lenarta. Za takéto stanovisko boli všetci piati prítomní členovia SaBK. Uvoľnený byt po
Mariánovi a Estere Bartkových na ul. Južná č. 1, SaBK odporúča prideliť pre Ing. Stanislava
Taliana. Za tento návrh boli štyria z prítomných piatich členov SaBK, jeden člen sa hlasovania
zdržal.
K bodu 3
Vedúca sociálneho oddelenia Bc. Janka Scepaníková informovala o súčasnej situácii
v opatrovateľskej službe poskytovanej Mestom Veľký Šariš a o vydaní 122 Rozhodnutí
o sociálnu službu za rok 2016.
Sociálna a bytová komisia odporúča, aby bol zvýšený osobný príplatok opatrovateľkám,
ktoré sa starajú o ležiacich pacientov a navrhla aby o ich práci bol uverejnený článok
v mesačníku Veľkošarišan.

K bodu 4
V tomto bode Bc. Janka Scepaníková informovala o zabezpečení donášky obedov do 49
domácnosti. O poskytovanie stravy v takejto forme, zo strany dôchodcov je záujem.
Ďalej informovala o dotáciách, ktoré dostáva MŠ a ZŠ na stravné a školské pomôcky pre
deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi a na výkon osobitného príjemcu za 1.- 4. mesiac 2017.
K bodu 5
Bc. Janka Scepaníková informovala o záškoláctve jednotlivých žiakov ZŠ, o počte
vymeškaných a neospravedlnených hodín v školskom roku. Ide o žiakov: Mariána
Červeňáková (40), Viktória Červeňáková (137), Denisa Makulová (131), Patrik Červeňák (47),
Alexander Červeňák (56/46), Anežka Bilá (166), Klaudia Makulová (79), Lukáš Miko (122).
Žiačka Michaela Jusková je za záškoláctvo umiestnená v reedukačnom centre, podobne aj žiak
Odborného učilišťa internátneho Marek Mižikár. Vymeškané a neospravedlnené hodiny majú
aj ďalší dvaja žiaci OUI: Michal Godla (344) a Natália Balogová (110).
K bodu 6
V tomto bode vedúca sociálneho oddelenia informovala o:
- aktuálnom stave nájomníkov na ul. Korpašskej, ktorým zmluvy skončili 30.4.2017 a ktorí
majú pozdĺžnosti, týkajúce sa prehodnotenia zmlúv a bývajú tam bez platných nájomných
zmlúv. Menný zoznam nájomníkov je priložený k materiálom na zasadanie komisie.
Vzhľadom na veľký dlh na nájomnom, za porušovanie podmienok bývania
a zanedbávanie hygieny v bytoch bol zo strany SaBK daný návrh na deložovanie troch
rodín. Ide o rodiny nájomníkov: Róberta Siváka, Korpašská 28, Martiny Makulovej,
Korpašská 46 a Miroslava Kaleju, Korpašská 34.
- potrebnej kontrole počtu nájomníkov v nájomných bytoch
- zakotvení do VZN – zákaz chovu psov v nájomných bytoch
- svojpomocnom vypracovaní Komunitného plánu na r. 2018 - 2022
- šetrení v rodine, ktorá je monitorovaná na základe Rozhodnutia Okresného súdu Prešov,
sociálnym oddelením Mesta Veľký Šariš. Klientka odmieta protialkoholickú liečbu.
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

