Zápis
z rokovania sociálnej a zdravotnej komisie Mestského zastupiteľstva
v Myjave zo dňa 24.6.2019 konanej v ZOS Nezábudka, ul. Hurbanova
č.621/13, Myjava
------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
Mgr. Ingrid Žabková, Mgr.Monika Marušková, Daniela Štetinová, Mgr. Ľubomír Karika, Ing. Peter
Valúch, Miroslav Zeman, Mgr. Anna Durcová, MUDr. Jana Janovíčková
Ďalší prítomní:
Jana Vajsáblová, Mgr. Jana Gáliková,
Ospravedlnení:
PhDr. Elena Štefíková, MPH, Bc. Danica Holičová, Anna Šimová, Mgr. Michaela Lopraisová, Mgr.
Dagmar Lišková, Mgr. Samuel Mišiak, MUDr.Henrich Gašparík, PhD.
Program rokovania:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Otázky a pripomienky občanov
3. Opakovaný nájom – nájomné byty na sídlisku Kamenné
4. Prerokovanie nových žiadostí o nájomné byty – Kamenné
5. Prerokovanie nových žiadostí o ubytovanie v ubytovni na ul. Trokanovej č.236/4
6. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava“ a zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie projektu a schválenie dokumentu „Systém bývania
s prvkami prestupného bývania v meste Myjava“.
7. Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby „NEZÁBUDKA“ za rok 2018 spojená
s prehliadkou zariadenia
8. Rôzne
9. Záver
K bodu č.1
Zasadnutie komisie sociálnej a zdravotnej otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Ľubomír Karika,
ktorý privítal členov komisie a všetkých prítomných, zároveň predstavil program zasadnutia, s ktorým
prítomní súhlasili. Komisiu privítala aj riaditeľka ZOS Nezábudka Mgr. Ingrid Žabková
K bodu č.2
Zasadnutia sa nezúčastnili žiadni občania
K bodu č.3
Žiadatelia o opakovaný nájom – Kamenné.
1. M.C. s manželkou H.C. Dlh mesto: 0,- € - spĺňa podmienky pre opakované uzatvorenie zmluvy
o nájme od 1.8.2019 do 31.7.2022. Dlh BPM s.r.o.: 0,- € .
2. A.K. Dlh mesto: 0,- € - spĺňa podmienky pre opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu od
1.8.2019 do 31.7.2022. Dlh BPM s.r.o.: 0,- € .
3. E.P. Dlh mesto: 0,- € - spĺňa podmienky pre opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu od
1.8.2019 do 31.7.2022. Dlh BPM s.r.o.: 0,- € .
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4. L.S. Dlh mesto: 0,- €. - spĺňa podmienky pre opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu od
1.8.2019 do 31.7.2020. Dlh BPM s.r.o.: 0,- € .
5. S.B. Dlh Mesto: 0,- €. - spĺňa podmienky pre opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu od
1.10.2019 do 30.9.2020. Dlh BPM s.r.o.: 0,- € .
6. Do 30.6.2019 má uzatvorenú zmluvu o nájme bytu p. M. Š. 2 mesiace pred ukončením
nájomnej zmluvy nepožiadala o opakovaný nájom (v zmysle VZN aj nájomnej zmluvy), bola jej
doručená žiadosť aj príslušné tlačivá. Menovaná by mala k 30.6.2019 byt odovzdať. Bola jej
zaslaná výzva k odovzdaniu bytu. Dlh mesto: poplatky na KO: 267,-€ , dlh BPM 340,54 € NEPREDĹŽIŤ ZMLUVU, ak doplatí, max. na ½ roka

7. Do 31.7.2019 má uzatvorenú zmluvu o nájme 1-izbového bytu p. P.M. 2 mesiace pred
ukončením nájomnej zmluvy nepožiadal o opakovaný nájom (v zmysle VZN aj nájomnej
zmluvy), bola mu doručená žiadosť aj príslušné tlačivá. Menovaný by mal k 31.7.2019 byt
odovzdať. Bola mu zaslaná výzva k odovzdaniu bytu. Dlh mesto: poplatky na KO: 17,32 €, dlh
BPM 1.184,22 € - NEPREDĹŽIŤ ZMLUVU, ak doplatí, max. na ½ roka

K bodu č.4
Zoznam žiadateľov o nájomný byt:
1. E. Š. s manželkou K.Š. obaja trvale bytom Myjava 0, prechodne Senica, v podnájme.
mesto: 0,-€. – spĺňa podmienky – 2i byt - hotelšport

Dlh

2. M.R., partner Š.H., dlh mesto: 0,- € - spĺňa podmienky – 2i byt
3. D.S., trvale Myjava, s družkou A. M., trvale bytom Brezová pod Bradlom, + 3 deti: dlh mesto:
0,-€ - spĺňa podmienky – 3i byt
4. M. K., Myjava s partnerkou D. J., trvale Turá Lúka , 2 deti, dlh mesto: 0,-€ - spĺňa podmienky
– 3-i byt
5. M. Č., Vrbovce, zamestnaná , s druhom P.V., trvale bytom Prešov, Dlh mesto: 0,- € - spĺňa
podmienky – 2i byt
6. V.K., bytom Myjava, zamestnaná +1dieťa, dlh mesto: 0,-€ - spĺňa podmienky – 2-i byt
7. P.B., bytom Myjava, zamestnaný dlh mesto: 0,-€ - , nezaradiť
8. E.B., bytom Turá Lúka , zamestnaná , s dcérou , zamestnaná , dlh mesto: 0,-€ - , ZARADIŤ ako
výnimku (v zmysle VZN) – 2-i byt.
Voľný byt:
Mudr. A.D. bude ku dňu 31.8.2019 odovzdávať 2-izbový byt.
NsP Myjava má požiadavku na 1-izbový a 2-izbový byt pre lekárov. Navrhujeme tento byt k 1.9.2019
prideliť MUDr.O.P. ktorá momentálne užíva 1-izbový byt na sídl. Kamenné. A ten potom prideliť
MUDr.M.K.

2

K bodu č.5
Zoznam žiadateľov o ubytovanie v ubytovni na Trokanovej 236/4:
1. O.I., trvalý pobyt: Myjava , býva v garáži. Dlh mesto: 0,-€ - navrhujeme prideliť veľkú izbu
v bunke č. 31, na dobu 3 mesiace.
2. M.J. trvalý pobyt Myjava, sa musí vysťahovať z bytu Dlh mesto: 0,- € - navrhujeme prideliť
veľkú izbu v bunke č. 34, na dobu 3 mesiace.
3. V.V. trvale bytom Myjava, E. N., trvale bytom Hrachovište 0, +3 deti – v podnájme , dlh
mesto: 0,-€ - nemáme momentálne voľnú bunku - ZAMIETNUŤ
4. S.K.trvale bytom Myjava, momentálne ubytovaná v útulku , zamestnaná dlh mesto: 0,-€ nemáme momentálne voľnú bunku - ZAMIETNUŤ

K bodu 6
Písomné materiály dostali všetci členovia komisie.
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Prestupné
bývanie a komunitné centrum v meste Myjava“ a zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie projektu a schválenie dokumentu „Systém bývania s prvkami prestupného bývania
v meste Myjava“.
Mgr. Gáliková informovala prítomných o tom, že mesto Myjava má záujem k 12.07.2019 predložiť
žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Prestupné bývanie
a komunitné centrum v meste Myjava“
a zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie projektu. ( materiál je v prílohe). Jedná sa o celkovú rekonštrukciu oboch budov na
ul. Trokanovej s tým, že v rámci projektu budú financovaní aj asistenti bývania, ktorí budú dohliadať
na riadne platenie nájomného a celkový chod domácností.
Jednou z podmienok podania projektu bolo i vypracovanie dokumentu „Systém bývania s prvkami
prestupného bývania v meste Myjava“.( materiál je v prílohe), v ktorom je presne definovaný systém
prestupného bývania v našom meste i práca asistentov bývania.
V prípade schválenia projektu by sa mal tento začať realizovať v roku 2020.
Prítomní členovia komisie odporučili Mestskému zastupiteľstvu v Myjave schváliť:
a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava“ a zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie projektu
b) dokument „Systém bývania s prvkami prestupného bývania v meste Myjava“.

K bodu č.7
Písomný materiál dostali všetci prítomní členovia komisie.
Mgr. Žabková od prezentovala prítomným členov komisie
správu o činnosti Zariadenia
opatrovateľskej služby „NEZÁBUDKA“ za rok 2018. Členovia komisie si po ukončení komisie prezreli
všetky priestory zariadenia.
Prítomní členovia komisie odporučili Mestskému zastupiteľstvu v Myjave schváliť Správu o činnosti
Zariadenia opatrovateľskej služby „NEZÁBUDKA“ za rok 2018
K bodu č. 8
Mgr. Gáliková informovala prítomných, že na Mestský úrad Myjava bola doručená petícia za
vybudovanie vchodových dverí do budovy na ul. Trokanovej č.234 a vchodových dverí do pivnice.
Toto bude riešiť vyššie uvedený projekt, v rámci ktorého sa zruší terajší vchod do budovy na ul.
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Trokanovej č.234 a bude iba spoločný vchod cez vrátnicu. Na petíciu odpovie hlavný kontrolór mesta
Ing. Výdurek.
K bodu č.9
Mgr. Ľubomír Karika, predseda komisie, na záver poďakoval členom komisie za účasť a ich aktívny
prístup k predloženým materiálom a ukončil zasadnutie komisie.

Mgr. Ľubomír Karika
Predseda sociálnej a zdravotnej komisie
-

zapísala: Mgr. Jana Gáliková
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