Zápis
zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie pri MsZ v Veľkom Šariši,
konaného dňa 12. apríla 2018 v priestoroch sociálneho oddelenia MsÚ
Prítomní:
Ing. Stanislav Talian – predseda komisie, Mgr. Ján Kubánek, Bc. Janka Scepaníková, Mgr.
Marcel Kurty, Mgr. Jana Ferková - členovia sociálnej a bytovej komisie.
Neprítomná:
Mgr. Monika Gombošová
Program zasadania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Riešenie vzťahov nájomníkov v BD Pod Bikošom 12
Riešenie neprispôsobivého sa správania obyvateľov z ul. Korpašskej
Návrh na odňatie detí z rodinného prostredia
Návrh pracovníkov soc. odd. na vzatie do väzby z dôvodu neplnenia súdom
stanovených podmienok
Pripomienkovanie a návrh na zrušenie uznesenia o prenájme priestorov v KC
(petícia občanov)
Informácia o umiestnení občanov mesta do sociálnych zariadení
Rôzne
Záver

K bodu 1.
Zasadanie Sociálnej a bytovej komisie (SaBK) otvoril predseda komisie Ing. Stanislav
Talian. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania.
K bodu 2
Na zasadanie SaBK boli pozvané dve nájomníčky bytového domu Pod Bikošom 12, ktoré
boli upozornené na dodržiavanie dobrých susedských vzťahov, aby nezhody s inými
nájomníkmi BD neriešili prostredníctvom maloletých, ale ak vznikne nejaký problém nech
nahlásia na MsÚ, prípadne políciu. Keďže bývajú v mestských nájomných bytoch, boli
upozornené na dodržiavanie domového poriadku. V prípade opätovného vyvolania sporu, bude
ich spolunažívanie v mestskom nájomnom byte riešiť Komisia na ochranu verejného poriadku.
K bodu 3
Vzhľadom na veľmi zlé vzťahy, časté hádky a bitky, ktoré pod vplyvom návykových látok
medzi sebou vyvolávajú nájomníci bývajúci v mestských nájomných bytoch na ul. Korpašskej,
boli na SaBK pozvaní nájomníci bytov: V. K., R. S. a M. T. Na komisiu prišla len M. T. spolu
so svojou matkou. Vysvetlila, že majú rozpor s P. K., ktorý im rozkopal dvere z dôvodu, že mu
nezaplatili za odber elektriny. Nájomníčka bola členmi SaBK upozornená na dodržiavanie
kľudu a poriadku v nájomnom byte. Prisľúbila, že už všetko bude dobre. V. K. a R. S. sa na

komisiu nedostavili. Od členov SaBK vzišiel návrh, že v prípade ďalšieho narušovania vzťahov
medzi spomínanými nájomníkmi bude podaný návrh na deložovanie z bytov.
K bodu 4
Zo strany TSP, ktorí sa na SaBK zúčastnili, bola podaná informácia o zanedbávaní
maloletých deti a neposkytnutie primeranej výživy a výchovy matkou D. B., bývajúcou
v bunke na ul. Korpašskej. Napriek mnohým upozorneniam sa stav v rodine nezlepšil.
U uvedeného dôvodu TSP v spolupráci s SPO a SK pri ÚPSVaR Prešov a pracovníkmi Detskej
nemocnice v Prešove budú tento stav riešiť vyňatím deti z rodinného prostredia.
K bodu 5
Rozhodnutím Okresného súdu Prešov sp. zn. 2T/45/2011 bolo nariadené zabezpečenie
nariadenia výkonu trestu povinnej práce vo výmere 250 hodín pre odsúdenú I. M., bytom
Veľký Šariš, ul. Korpašská. Menovaná nastúpila na výkon uloženého trestu povinnej práce
(PP) dňa 26.2.2018 a ukončenie PP je stanovené termínom 29.5.2018. Keďže výkon trestu PP
p. I. M. vykonáva nepravidelne a nedostatočne, sociálne oddelenie Mesta Veľký Šariš podá
Okresnému súdu informáciu a návrh na ďalšie riešenie.
K bodu 6
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Šariši schválilo zámer prenajať jednu miestnosť v
Komunitnom centre na ul. Korpašskej a to každú stredu v čase od 17.00 hod. do 20.00 hod.
pre Apoštolskú cirkev na Slovensku zbor Ostrovany za účelom vykonávania cirkevného
obradu. Obyvatelia z Korpašskej ulice s prenájmom priestorov nesúhlasia z dôvodu, že tieto
priestory nie sú vhodné na takúto akciu, pretože je to miestnosť, ktorá slúži na vykonávanie
komunitnej činnosti, v ktorej je zahrnutá aj práca s malými deťmi. Táto miestnosť je vybavená
hračkami, technikou a nábytkom, čo v prípade prenájmu na účely pre členov Apoštolskej cirkvi
(budú tam chodiť obyvatelia z iných komunít) môže dôjsť k znehodnoteniu a tiež k
znečisťovaniu priestorov. Na nesúhlas s prenájmom týchto priestorov obyvatelia Korpašskej
ulice reagovali petíciou. Primátor mesta uznesenie nepodpísal. Vzhľadom na napätú situáciu
medzi obyvateľmi na ul. Korpašskej a členmi Apoštolskej cirkvi nie je vhodné, aby bol daný
súhlas na vykonávanie tejto činnosti v týchto priestoroch.
SaBK berie na vedomie nepodpísanie uznesenia č. 882/2018-13/XXIX primátorom mesta.
K bodu 7
Vedúca sociálneho oddelenia Bc. Janka Scepaníková informovala prítomných o umiestnení
obyvateľov mesta Veľký Šariš v sociálnych zariadeniach a o opatrovateľskej službe.
K bodu 8
Pán S. B. s rod. bývajúci v nájomnom byte na ul. Korpašskej sa sťahuje do rodinného domu.
Tento byt bude uvoľnený pre nového nájomníka. Keďže do tohto nájomného bytu investoval
nemalé finančné prostriedky z dôvodu spadnutej steny, všetky izby boli vystierkované
a položené nové podlahy, rad by tento nájomný byt prenechal svojej dcére a jej rodine.
SaBK odporúča, aby po oficiálnej výpovedi p. S. B. a ukončení nájmu v nájomnom byte na
ul. Korpašskej, bol tento byt pridelený jeho dcére M. H. s rodinou.

Za takéto odporúčanie boli všetci štyria prítomní členovia SaBK.
K bodu 9
Po prerokovaní všetkých bodov programu, predseda komisie ukončil zasadanie Sociálnej
a bytovej komisie.

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

