Zápis
zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie pri MsZ v Veľkom Šariši,
konaného dňa 20. júna 2018 v priestoroch sociálneho oddelenia MsÚ

Prítomní:
Ing. Stanislav Talian – predseda komisie, Bc. Janka Scepaníková, Mgr. Jana Ferková, Mgr.
Marcel Kurty - členovia sociálnej a bytovej komisie.
Neprítomní na zasadaní SaBK:
Mgr. Monika Gombošová a Mgr. Ján Kubánek
Program zasadania:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Informácia o záškoláctve a udelenie pokuty
Odsúhlasenie finančnej výpomoci
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
Bc. Janka Scepaníková, vedúca sociálneho oddelenia informovala o záškoláctve
jednotlivých žiakov ZŠ, o počte vymeškaných a neospravedlnených hodín v školskom roku.
Ide o žiakov: M. Č. ( 287), K. M. (941), M. Č. (941), P. Č. (506), V. Č. (576) – deti J. Č., žiačka
A. B. (274) - matka M. B. a žiaci P. T. (238) a Z. T. (238) deti E. M.. Záškoláctvo žiakov už
rieši Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, odbor kriminálna polícia v Prešove. Od Mesta
Veľký Šariš bude rodičom udelená pokuta vo výške 60,- € za každé dieťa z dôvodu spáchania
priestupku v zmysle § 37 odst. 1, pís. b Zákona č. 596 z r. 2003 Z.z. za ohrozovanie výchovy
a vzdelávania a zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku dieťaťa.
K bodu 3
1. Občianka Veľkého Šariša L. D. požiadala Mesto Veľký Šariš o poskytnutie jednorazovej
sociálnej výpomoci. V apríli 2018 porodila dieťa. Keďže je neplnoletá, čaká kým na
príslušnom Okresnom súde prebehne konanie ohľadom priznania rodičovských práv
a povinností. Je bez príjmu. Finančné prostriedky potrebuje na zabezpečenie starostlivosti
o dieťa, t. j. stravu, ošatenie, ... Menovaná je spoločne posudzovaná s rodičmi, ktorí sú
poberatelia dávky v hmotnej núdzi a ktorej výška nie je dostačujúca na pokrytie týchto
výdavkov.
Podľa platného VZN Mesta Veľký Šariš č. 7/2017 môže byť poskytnutá jednorazová dávka
v hmotnej núdzi na dieťa do výšky 40,- €.

SaBK sa rozhodla, aby neplnoletej L. D. bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej
núdzi na dieťa vo výške 40,- €.
Za takéto rozhodnutie boli všetci štyria prítomní členovia SaBK.
2. Pani Ž. G. požiadala Mesto Veľký Šariš o jednorazovú finančnú výpomoc z dôvodu
ocitnutia sa v nepriaznivej životnej situácii, do ktorej sa dostala po požiari domu.
Keďže ide o mimoriadnu životnú udalosť a po doložení všetkých potrebných dokladov od
poškodenej, môže Mesto Veľký Šariš v zmysle platného VZN č. 7/2017 jej prispieť vo
výške dvojnásobného životného minima, čo je v jej prípade vo výške 677,20 €.
SaBK odporúča, aby pani Ž. G. bola poskytnutá jednorazová finančná výpomoc vo výške
677,- €.
Za takéto rozhodnutie boli všetci prítomní členovia SaBK.
K bodu 4
V tomto bode vedúca sociálneho oddelenia informovala o priestupku maloletého B. S.
a členovia SaBK sa oboznámili s novými žiadosťami o poskytnutie nájomného bytu.
K bodu 5
Po prerokovaní všetkých bodov programu, predseda komisie ukončil zasadanie Sociálnej
a bytovej komisie.

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

