MESTSKÝ

ÚRAD

MYJAVA

Zápis
zo zasadnutia komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo
zo dňa 10.4.2018
Prítomní :Ing. Peter Valúch, Mgr.Karika , Mgr.Stančíková, Bc.Holičová, Ing.Krčová ,Ing.
Smetanová Neprítomní : p.Heráková Miroslav Zeman MUDr. Markovič. Za oddelenie :
Mgr.Gáliková , tajomníčka S.Podmajerská Za mestský úrad v Myjave bola prítomná Ing.
Sluková Miesto konania komisie: Mestský úrad Myjava
Program :
-

Výročná správa Sociálne služby n.o. za rok 2017 a Výročná správa komunitného
centra Khamoro za rok 2017 – Mgr. Gáliková
Prerokovanie Dodatku č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Myjava
o organizovaní spoločného stravovania – predložila Mgr. Gáliková
prerokovanie materiálov oddelenia
rôzne

Zahájenie
Zasadnutie Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo otvoril predseda komisie Ing.
Valúch. Privítal prítomných členov komisie ako aj hostí a oboznámil ich s programom
zasadnutia.
Úvodom členovia komisie prerokovali Dodatok č.3 k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Myjava o organizovaní spoločného stravovania , ktorý jednohlasne
odsúhlasili. Ďalej zobrali na vedomie Výročnú správu Sociálne služby n.o. za rok 2017
a Výročnú správu komunitného centra Khamoro za rok 2017 – materiály predložila Mgr.
Gáliková, ktorá zodpovedala dotazy prítomných.

Materiály oddelenia sociálnych služieb predložené na vyjadrenie komisie :

1. Byty Kamenné :

A. Nové žiadosti :
Členovia komisie prerokovali 4 nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu, všetci 4
žiadatelia spĺňajú podmienky na ich zaradenie do zoznamu uchádzačov o byty

B. Pridelenie nájomných bytov :
- 1izbový byt Kamenné 1059, o ktorý prejavila záujem nemocnica na stabilizáciu
zamestnanca sa nechá voľný maximálne do konca apríla 2018. Ak ho neobsadí
nemocnica, bude pridelený žiadateľke zo zoznamu čakateľov na nájomný byt.

C. opakovaný nájom :
-

členovia komisie prerokovali 5 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 :
-

Ing. Krčová podala informáciu o pripravovanej schôdzi s užívateľmi nájomných bytov
Kamenné za prítomnosti pracovníkov MsÚ Myjava. Jedným z bodov programu bude
doriešenie chovu zvierat, psov a mačiek v nájomných bytoch.

2. byty a ubytovňa Trokanova :
A. Nové žiadosti Trokanova
- Členovia komisie prerokovali jednu žiadosť o pridelenie ubytovania – žiadosti sa
nevyhovuje
- byt č. 9 a 32, Trokanova 234/2 zostáva zatiaľ voľný , nie sú vhodní záujemcovia
o pridelenie bytu

3. Rôzne:
-

Členom komisie boli predložené zoznamy dlžníkov Trokanova za rok 2018 – dlžníkov
vyzvať k uhradeniu dlhu písomne.

4. Záver
Zasadnutie komisie ukončil jej predseda Ing. Valúch , ktorý poďakoval prítomným
za účasť.
V Myjave, dňa 10.4.2018
Ing. Peter Valúch
Predseda komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo

Zapísala: Simona Podmajerská, tajomníčka komisie

