Zápis
zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie pri MsZ v Veľkom Šariši,
konaného dňa 11. decembra 2017 v priestoroch sociálneho oddelenia MsÚ

Prítomní:
Ing. Stanislav Talian - predseda sociálnej a bytovej komisie;
Bc. Janka Scepaníková, Mgr. Marcel Kurty, Mgr. Jana Ferková a Ján Kubánek - členovia
sociálnej a bytovej komisie.
Neprítomná: Mgr. Monika Gombošová

Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Komunitný plán - pripomienkovanie
3. Rôzne
4. Záver

K bodu 1.
Zasadanie Sociálnej a bytovej komisie (SaBK) otvoril predseda komisie. Privítal
prítomných a oboznámil ich s programom rokovania.
K bodu 2.
Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) mesta Veľký Šariš vypracovaný na roky 2018 –
2022 bol vytvorený členmi riadiacej skupiny v spolupráci s poskytovateľmi sociálnych služieb
v meste a so zástupcami cieľových skupín, ktorými sú seniori, rodiny s deťmi, mládež, osoby
so zdravotným postihnutím, osoby ohrozené sociálnou inklúziou
Cieľom spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb je zabezpečiť právo občanov na
sociálne služby, zvýšenie kvality a dostupnosti sociálnych služieb s dôrazom na nedostatkové
služby. Ide v ňom o porovnávanie súčasnej situácie a potrieb jednotlivých skupín obyvateľov,
mesta a jeho orgánov, ako aj iných subjektov a následné naplánované zmeny.
Návrh vypracovaného Komunitného plánu sociálnych služieb bol predložený na
pripomienkovanie a odsúhlasenie všetkým členom riadiacej skupiny a následne na
pripomienkovanie a schválenie Sociálnej a bytovej komisii. Členovia SaBK sa s návrhom
KPSS oboznámili v elektronickej podobe, nemali k nemu pripomienky ani výhrady. Takto
vypracovaný KPSS odporučili predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu.
Za takéto odporučenie boli všetci piati prítomní členovia SaBK.
K bodu 3.
1. Bc. Janka Scepaníková, vedúca sociálneho oddelenia, informovala prítomných darčekových
poukážkach, ktoré na prilepšenie pred Vianocami dostavajú od Mesta Veľký Šariš
dôchodcovia. 15 darčekových poukážok ostalo zvyšných (dôchodcovia sú umiestnení

v zariadeniach, alebo sú nebohí). Tieto poukážky budú pridelené na výpomoc pre sociálne
slabšie rodiny. Za takéto riešenie boli všetci prítomní členovia SaBK.
Menný zoznam príjemcov, ktorým budú z Mesta Veľký Šariš odovzdané darčekové
poukážky (15 ks), tvorí prílohu zápisu.
2. Pre SaBK bola z bytového oddelenia predložená informácia týkajúca sa riešenia nájomných
zmlúv u problémových nájomníkov. SaBK informáciu zobrala na vedomie.
Pre lepší prehľad o nájomníkoch členovia Sociálnej a bytovej komisie žiadajú MPVŠ,
aby predložil na jej najbližšie zasadnutie:
- menný a adresný zoznam všetkých nájomníkov v nájomných bytoch
- počet osôb, ktoré v danom nájomnom byte žijú
- rozloha bytu
- dátum uzavretia prvej nájomnej zmluvy a počet predlžení nájomnej zmluvy

K bodu 4.
Po prerokovaní bodov programu, predseda komisie ukončil zasadanie Sociálnej a bytovej
komisie.

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

