Zápis
zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie pri MsZ v Veľkom Šariši,
konaného dňa 13. septembra 2017 v priestoroch sociálneho oddelenia MsÚ
Prítomní:
Ing. Stanislav Talian – predseda, Mgr. Jana Ferková, Mgr. Monika Gombošová,
Bc. Janka Scepaníková prostredníctvom telefonického spojenia
Neprítomní: Ján Kubánek, Mgr. Marcel Kurty
Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu
3. Rôzne
4. 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. Anny P. doručená žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy
o nájme bytu na ul. Južnej č. 2. Od 1. 10. 2017 bude byt voľný.
Na zasadanie SaBK bol z MPVŠ predložený zoznam žiadateľov a žiadosti o poskytnutie
nájomného bytu.
Vyjadrenie SaBK:
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 Anne P., na ul. Južná 2 bol pridelený žiadateľke pani Eve
S. Ako náhradníčku SaBK odporučila Ivetu M.
Za takéto stanovisko boli štyria členovia SaBK.

K bodu 3.
Pani D. G., obyvateľka Veľkého Šariša, požiadala Mesto Veľký Šariš o poskytnutie
jednorazovej sociálnej výpomoci. Finančne prostriedky potrebuje na nákup ošatenia, bielizne,
obuvi a stravy pre svojho 9 ročného vnuka, ktorého obaja rodičia sa momentálne nachádzajú
vo VTOS. Vnuka má v dočasnej náhradnej starostlivosti. Do doby jeho zverenia do náhradnej
osobnej starostlivosti nebude na maloletého poberať žiadnej finančné prostriedky. Žiadateľka
je poberateľkou dávky v hmotnej núdzi.

Vyjadrenie SaBK:
SaBK prehodnotila túto situácia a odporučila žiadateľke poskytnúť finančnú výpomoc v
sume 100,- € s tým, že finančné prostriedky pre ňu budú vyplatené terénnemu pracovníkovi,
ktorý zabezpečí potrebný nákup.
Za takéto stanovisko boli štyria členovia SaBK.

K bodu 8.
Po prerokovaní bodov programu predseda komisie ukončil zasadanie SaBK.

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

