MESTSKÝ

ÚRAD

MYJAVA

Zápis
zo zasadnutia komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo
zo dňa 23.5.2017
Prítomní : Ing. Peter Valúch, Mgr. Ľubomír Karika, Miroslav Zeman,, p.Heráková, Mgr.
Stančíková Ospravedlnená : Ing. Smetanová Bc Holičová, Ing. Krčová Neprítomný
MUDr. Markovič. Za oddelenie sociálnych služieb bola prítomná Mgr. Gáliková Jana.
Tajomníčka Simona Podmajerská. Miesto konania komisie: Mestský úrad Myjava
Program :
-

-

informácia o činnosti ÚPSVaR pracovisko Myjava / zmeny vo vyplácaní dávok
v hmotnej núdzi , informácia o poskytovaní peňažných príspevkov ŤZP ,
kompenzačných príspevkov./ – Mgr. Turanová
výročná správa o neziskovej organizácii Sociálne služby Myjava n.o. za rok 2016 –
Mgr. Gáliková
prerokovanie materiálov oddelenia / pridelenie bytu Kamenné, Trokanova a pod./
informácia o činnosti oddelenia soc. služieb MsÚ – Mgr. Gáliková, S. Podmajerská
rôzne / informácia o nájomných bytoch, Trokanova a pod.//

Zahájenie
Zasadnutie Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo otvoril predseda komisie Ing.
Valúch. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Úvodom Mgr. Marta Turanová vedúca úseku Oddelenia sociálnych vecí a rodiny
ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom, pracovisko Myjava, oboznámila zúčastnených s
organizáciou a službami tohto úseku a odpovedala na otázky prítomných.
Mgr. Jana Gáliková predložila členom komisie
výročnú správu o neziskovej
organizácii Sociálne služby Myjava n.o. za rok 2016 a zodpovedala dotazy prítomných.

Materiály oddelenia sociálnych služieb predložené na vyjadrenie komisie :

1. Byty Kamenné :

A. Nové žiadosti :
Členovia komisie prerokovali 3 nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu, všetci
traja žiadatelia spĺňajú podmienky na ich zaradenie do zoznamu uchádzačov o byty
B. Pridelenie nájomných bytov :
- 2 izbový byt Kamenné 1059/22, č. bytu 10 – byt bude pridelený k 1.6.2017, nakoľko
ho predchádzajúca žiadateľka odmietla z rodinných dôvodov 2.5.2017. Členovia
komisie odporučili prideliť byt žiadateľom, ktorých žiadosť evidujeme v zozname
uchádzačov od 28.6.2016– nájomnú zmluvu odporúčame uzatvoriť na dobu jedného
roku, t.j. od 1.6.2017 do 31.5.2018
- 1 izbový byt č. 3, Kamenné 1058/18 byt bude pridelený k 1.6.2017. Členovia komisie
odporučili prideliť byt žiadateľke, matke s dieťaťom, ktorej žiadosť evidujeme
v zozname uchádzačov od 1.2.2017– nájomnú zmluvu odporúčame uzatvoriť na
dobu troch rokov od 1.6.2017 do 31.5.2020

C. opakovaný nájom :
-

členovia komisie prerokovali 6 žiadostí o opakovaný nájom – všetky predložené
žiadosti spĺňajú podmienky na opakovaný nájom a odporúča sa opakovane s nimi
uzatvoriť zmluvu u nájme bytu

D. nájomné byty rôzne :
-

K 31.7.2017 vypovedal nájom z bytu nájomník Kamenné 1058/18 č. bytu 6 –
obsadením tohto bytu sa členovia komisie budú zaoberať na svojom júnovom
zasadnutí.

2. byty a ubytovňa Trokanova :
A. Nové žiadosti Trokanova
-

Žiadateľka s dcérou, t. č. žijúca v zariadení - útulok Trokanova 236/4 –
zamietnuť, nemáme vhodné ubytovacie miesto
Žiadateľka užívajúca lôžko bunky Trokanova 236/4 – žiadosť o spoločné bývanie
s partnerom – ponúknuť ubytovanie z zariadení – útulok
žiadosť o pridelenie bytu Trokanova 234/2 – ponúknuť byt Trokanova 234/2,
prízemie, č. bytu 8

-

Žiadateľ t.č. užívajúci lôžko Trokanova 236/4, žiada o pridelenie veľkej izby na
bunke č. 34 – súhlas

B. Predlženie zmlúv Trokanova 236 a 234 platných do 30.6.2017
-

Členovia komisie prerokovali predĺženie zmlúv v budovách Trokanova 236 a 234,
ktorých platnosť vyprší 30.6.2017. Odporúča sa predlžiť všetky zmluvy do
31.12.2017 s výnimkou troch, kde žiadateľ musí doplatiť dlh za ubytovanie
a služby spojené s bývaním, Ak uvedený dlh títo nájomcovia uhradia, zmluva sa
im predĺži, v opačnom prípade budú musieť byt – ubytovňu odovzdať
k 30.6.2017.

C. Nové pridelenia Trokanova:
-

Trokanova 234/2, č. bytu 8, prízemie prideliť od 1.6.2017 do 31.12.2017 žiadateľom,
ktorých žiadosť sme prijali 17.5.2017
prideliť veľkú izbu bunky č. 34 od 1.6.2017 do 31.12.2017 žiadateľovi, ktorého
žiadosť sme prijali 18.5.2017

3. Rôzne:
-

-

Terajší užívateľ celej bunky požiadal o zrušenie ubytovania v celej bunke č.
34,Trokanova 236/4 a ponechanie iba malej izby tejto bunky z osobných dôvodov –
vyhovuje sa a veľká izba tejto bunky sa následne prideľuje záujemcovi, ktorý o ňu
požiadal
členom komisie bol spracovaný zoznam aktuálne bývajúcich v nájomných bytoch
Kamenné
bola podaná informácia o neplatičoch v nájomných bytoch Kamenné a v budovách
Trokanova

4. Záver
Zasadnutie komisie ukončil jej predseda Ing. Valúch , ktorý poďakoval prítomným
za účasť.
V Myjave, dňa 24.5.2017
Ing. Peter Valúch
Predseda komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo
Zapísala: Simona Podmajerská, tajomníčka komisie

