Zápis
zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie pri MsZ v Veľkom Šariši,
konaného dňa 1. marca 2017 v priestoroch sociálneho oddelenia MsÚ
Prítomní:
Ing. Stanislav Talian – predseda, Mgr. Monika Gombošová, Mgr. Marcel Kurty, Ján Kubánek,
Bc. Janka Scepaníková - členovia sociálnej a bytovej komisie.
Neprítomná: Mgr. Jana Ferková
Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Oboznámenie sa so žiadosťami o pridelenie nájomného bytu
3. Komunitný plán – vytvorenie komisie
4. Sociálne pôžičky – prehodnotenie neplatičov
5. Pripomienkovanie členov komisie k návrhu VZN
6. Informácia o opatrovateľskej službe a umiestnení občanov do sociálnych zariadení
7. Rôzne
8. 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.
Predseda komisie oboznámil členov s novými žiadosťami žiadateľov o poskytnutie
nájomného bytu. Mesto momentálne nemá k dispozícii voľný nájomný byt. Členovia komisie
navrhli, aby prílohou žiadosti o poskytnutie nájomného bytu bol vyplnený dotazník, predložený
žiadateľovi z MPVŠ, na základe ktorého by u uchádzačov o pridelenie nájomného bytu, ktorí
spĺňajú požadované kritéria mesta Veľký Šariš o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve
mesta Veľký Šariš, SaBK posúdila sociálne a majetkové pomery žiadateľa a určila poradie na
pridelenie uvoľnených nájomných bytov. Za tento návrh boli všetci piati prítomní členovia
komisie. Predložené nové žiadosti o poskytnutie nájomného bytu SaBK zobrala na vedomie.
K bodu 3.
V súvislosti s vypracovaním Komunitného plánu na roky 2018 – 2023, je potrebné zostaviť
komisiu, ktorej členovia by sa podieľali na jeho vypracovaní. Za týmto účelom členovia SaBK
oslovia občanov mesta a organizácii v meste Veľký Šariš. T: do jedného týždňa.
K bodu 4.
SaBK bol z ekonomického oddelenia postúpený zoznam dlžníkov, ktorí nesplácajú sociálne
pôžičky poskytnuté im z Mesta Veľký Šariš. Ide o pohľadávky staršie ako tri roky. Sociálne
oddelenie nemá dosah na vymoženie tohto dlhu, ani jeden z týchto dlžníkov nepoberá dávku
v HN prostredníctvom IOP. SaBK odporúča, aby túto záležitosť riešil právnik Mesta Veľký
Šariš. Vymáhanie dlhu u neplatičov za vodu a nájom je v kompetencii MPVŠ, nech MPVŠ
postupuje v rámci právnych predpisov. Za takéto stanovisko boli všetci piati členovia komisie.
Uvedené zoznamy dlžníkov SaBK zobrala na vedomie.

K bodu 5.
Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
v meste Veľký Šariš a návrh VZN o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
a mimoriadnej dávky občanom mesta, ktoré vypracovala vedúca sociálneho oddelenia Bc.
Janka Scepaníková bol zaslaný členom SaBK na pripomienkovanie. K obidvom návrhom VZN,
zo strany všetkých členov SaBK, neboli námietky ani pripomienky a v takejto forme odporučili
predložiť MsZ na schválenie.
K bodu 6.
Vedúca sociálneho oddelenia Bc. Janka Scepaníková informovala prítomných členov
komisie o vydaní Rozhodnutí o sociálnu službu za dva mesiace roku 2017 pre: Zariadenie pre
seniorov – 9 Rozhodnutí, Opatrovateľská služba – 4 Rozhodnutia, Denný stacionár – 4
Rozhodnutia a 53 prehodnotení Rozhodnutia.
K bodu 7.
V tomto bode vedúca sociálneho oddelenia informovala o:
a) potrebe zriadenia osvetlenia v rómskej osade
b) podozrení zo zneužívania zverených maloletých deti na prácu zo strany náhradných
rodičov
c) nutnosti mať v rezerve finančné prostriedky na vykonanie pohrebu organizovaného
Mestom (napr. pre bezdomovca). Ing. Talian, predseda komisie navrhol v prípade
potreby požiadať rozpočtovým opatrením o vytvorenie rezervy pre sociálne oddelenie
v rozpočte mesta.
K bodu 8.
Po prerokovaní všetkých bodov programu, predseda komisie ukončil zasadanie Sociálnej
a bytovej komisie.

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

