Zápis
zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie pri MsZ v Veľkom Šariši,
konaného dňa 19. februára 2018 v priestoroch sociálneho oddelenia MsÚ

Prítomní:
Mgr. Ján Kubánek, Bc. Janka Scepaníková, Mgr. Marcel Kurty, Mgr. Jana Ferková a Mgr.
Monika Gombošová - členovia sociálnej a bytovej komisie.
Neprítomný:
Ing. Stanislav Talian - ospravedlnený
Program zasadania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Novelizácia zákona č. 448 z r. 2008
Výstavba sociálneho zariadenia v meste Veľký Šariš
Zmena nájomcu v byte na ul. Korpašská 45
Informácia o záškoláctve a zmena opatrovníka maloletého dieťaťa
Záver

K bodu 1.
Zasadanie Sociálnej a bytovej komisie (SaBK) otvorila vedúca sociálneho oddelenia Bc.
Janka Scepaníková. Privítala prítomných a oboznámila ich s programom rokovania.
K bodu 2.
V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách v znení neskorších predpisov podľa
§ 75 ods. 1 sú mestá a obce povinné poskytnúť neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb
príspevok na prevádzku, ak o poskytnutie sociálnej služby obec požiadala (požiadať
o poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa je zákonná povinnosť).
O príspevok je povinný požiadať neverejný poskytovateľ.
Na základe stretnutia pracovníkov zo sociálnych a ekonomických oddelení z Lipian,
Sabinova, Starej Ľubovni a Veľkého Šariša, školení a odpovedí od právnikov, z portálu
verejnej správy a školiteľov bolo skonštatované, že sa to nedá riešiť prijatím VZN, ani žiadnou
smernicou, v ktorej bola určená napr. jednotná cena pre jednotlivé druhy zariadení (nie je to na
svojvôli obce/mesta). Potrebné je dodržiavať postup v zmysle uvedeného zákona § 77.
Vedúci sociálnych oddelení hore uvedených miest požiadali prostredníctvom svojich
primátorov ZMOS o pomoc pri stanovení výkladu zákona pre prax, stanovenie podmienok
a pravidiel úhrad a porovnanie výstupov. Na základe uvedeného dôjde k stretnutiu členov
ZMOS a sociálnych pracovníkov. O výsledku spoločného stretnutia a postupe pri aplikácii zák.
448 z r. 2008 § 75 a § 77 bude členov SaBK informovať Bc. Janka Scepaníková, vedúca
sociálneho oddelenia.

K bodu 3.
Bc. Scepaníková predložila výpočet predpokladaných nákladov na sociálne služby v meste
Veľký Šariš. Porovnala výpočet nákladov pre 40 opatrovaných osôb v prirodzenom prostredí
klienta pri potrebe 28 opatrovateliek (možnosť kombinácie opatrovania terénnou prácou) a pre
40 klientov so IV., V. a VI. stupňom odkázanosti v zariadení pre seniorov. Z výpočtu je zrejmé,
že pre Mesto Veľký Šariš je výhodnejšia opatrovateľská služba. Prepočet predpokladaných
nákladov je priložený k materiálom na zasadanie komisie.
K bodu č. 4
Nájomník bytu na ul. Korpašská pán R. G. má voči MPVŠ dlh na nájomnom vo výške
170,00 €. Z MPVŠ bola SaBK predložená dôvodová správa o nepredĺžení nájomnej zmluvy.
Pán R. G. však svoj dlh vyplatil a MPVŠ už neeviduje pohľadávku voči nájomcovi.
Vyjadrenie SaBK:
SaBK odporúča, aby pán R. G. ostal naďalej bývať v nájomnom byte na ul. Korpašskej.
Menovaný bude upozornený na pravidelné uhrádzanie nájmu z dôvodu, že k dávke v hmotnej
núdzi (DvHN), ktorej je poberateľom, poberá aj príspevok na bývanie, ktorý je zákonom určený
na úhradu nájomného. V prípade, že mesačný nájom neuhradí, považuje sa to za zneužitie
príspevku k DvHN. Za takéto rozhodnutie boli všetci prítomní členovia SaBK.
Z MPVŠ bol na zasadanie SaBK predložený aktuálny zoznam nájomníkov, ktorým skončila
nájomná zmluva k 31.1.2018, majú dlhy na nájomnom a boli im zaslané výzvy na vyrovnanie
dlhu do 20.2.2018. Ak dlh nevyrovnajú sú povinní do 28.2.2018 byt vypratať. Ide o nájomníkov
M. Č., M. G., M. O., R. T. a P. V. všetkých z ulice Korpašskej.
Vyjadrenie SaBK:
Ak nájomníci svoje dlhy nevyrovnajú, členovia SaBK súhlasia s návrhom na ich deložovanie.
V prípade deložovania, SaBK odporučila do uvoľnených bytov náhradníkov: A. D., A. I., J.
M., ml. a S. K.
Za návrh na deložovanie neplatičov v nájomných bytoch a odporučenie nových nájomníkov
boli všetci piati prítomní členovia komisie.
K bodu č. 5
Bc. Janka Scepaníková, vedúca sociálneho oddelenia informovala o záškoláctve detí rodiny
J. Č. Materiály o záškoláctve zaslané zo ZŠ Veľký Šariš sociálnemu oddeleniu Mesta Veľký
Šariš, boli postúpené k následnému riešeniu prostredníctvom Obvodného odd. PZ vo Veľkom
Šariši Kriminálnej polícii Prešov, ktorá v spolupráci s SPO a SK pri ÚPSVaR Prešov má
kompetenciu uvedenú záležitosť riešiť.
Bc. Scepaníková informovala o maloletej J. Č., ktorá v máji 2017 porodila dieťa a nie je
schopná ho vychovávať z dôvodu veku. Bol podaný návrh na zverenie dieťaťa do opatery
prastarej matke, pretože matka maloletej taktiež nie je schopná sa o dieťa postarať.
K bodu č. 6
V závere zasadania SaBK Bc. Janka Scepaníková informovala, že je zvýšený záujem
o opatrovateľskú službu.

Po prerokovaní všetkých bodov programu bolo zasadanie Sociálnej a bytovej komisie
ukončené.

Mgr. Ján Kubánek
podpredseda
sociálnej a bytovej komisie
Zapísala: M. Šarišská

