Zápis
z rokovania sociálnej a zdravotnej komisie Mestského zastupiteľstva
v Myjave zo dňa 14.12.2020 konanej na Mestskom úrade v Myjave
------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
Bc. Danica Holičová, Mgr. Anna Durcová, Mgr. Adriána Šimonyi, Mgr.Monika Marušková, Mgr.
Dagmar Lišková, Dana Štetinová, Anna Šimová
Ďalší prítomní:
Jana Vajsáblová, Mgr. Jana Gáliková,
Ospravedlnení:
Mgr. Ľubomír Karika, Ing. Peter Valúch , PhDr. Elena Štefíková, MPH, MUDr.Henrich Gašparík, PhD.,
MUDr. Jana Janovíčková, Mgr. Samuel Mišiak,

Program rokovania:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Otázky a pripomienky občanov
3. Priebeh 2 vlny pandémie v jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb
4. Koronakríza- aktuálne informácie
5. Projekt – rekonštrukcia Trokanova – aktuálne informácie
6. Nájomné byty na Kamennom – opakovaný nájom, zoznam žiadateľov, prideľovanie, voľné
byty
7. Mestská ubytovňa a byty nižšieho štandardu na ul. Trokanovej - opakovaný nájom, zoznam
žiadateľov, prideľovanie
8. Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb
9. Rôzne
10. 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. Predseda komisie zároveň predstavil prítomným novú členku komisie Mgr.
Adriánu Šimonyi, ktorá nahradila Mgr. Ingrid Žabkovú, ktorá ukončila pracovný pomer v ZOS
Nezábudka. Mgr. Šimonyi je poverená vedením ZOS Nezábudka.
K bodu č.2
Zasadnutia sa nezúčastnili žiadni občania
K bodu č.3
Mgr. Gáliková informovala prítomných členov o priebehu 2 vlny pandémie v našom meste ako
i v jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb.
Mgr. Šimonyi informovala o celkovej súčasnej situácii v ZOS Nezábudka v súvislosti s pandémiou
a o prijatých opatreniach.
K bodu č.4
Mgr. Gáliková predložila prítomným materiál o aktuálnych informáciách týkajúcich sa korony
v našom meste.
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K bodu č.5
Mgr. Gáliková informovala prítomných podrobne o pripravovanom projekte „prestupné bývanie na
ul. Trokanovej“ a o prípravných prácach v budove bývalého internátu na ul. Trokanovej, kde budú
presťahovaní občania, ktorí teraz bývajú v oboch budovách na ul. Trokanovej č. 234 a č.236
K bodu č.6
Žiadatelia o opakovaný nájom – Kamenné.
1. S.B.Dllh Mesto Myjava: 0,- €, dlh BPM s.r.o. Myjava: 0,- €. Spĺňa podmienky pre opakované
uzatvorenie zmluvy o nájme bytu , Kamenné 1060/28, od 1.10.2020 do 30.9.2021.
2. E.H. Dlh Mesto Myjava: 0,- €, Dlh BPM s.r.o.: 0,-€. Spĺňa podmienky pre opakované uzatvorenie
zmluvy o nájme bytu , Kamenné 1059/24 od 1.12.2020 do 31.12.2023.
3. Z.S. Dlh Mesto Myjava: 0,-€, Dlh BPM s.r.o. Myjava: 0,-€. Spĺňa podmienky pre opakované
uzatvorenie zmluvy o nájme bytu Kamenné 1059/24 od 1.1.2021 do 31.12.2023.
4. R.M. Dlh Mesto Myjava: 0,-€, dlh BPM s.r.o. Myjava: 0,-€. Spĺňa podmienky pre opakované
uzatvorenie zmluvy o nájme bytu Kamenné 1060/26 od 1.1.2021 do 31.12.2023.
5. P.H. Dlh Mesto Myjava: 0,-€, Dlh BPM s.r.o. Myjava: 0,-€. Spĺňajú podmienky pre opakované
uzatvorenie zmluvy o nájme bytu Kamenné 1060/26 od 1.1.2021 do 31.12.2023.
Zoznam žiadateľov o nájomný byt:
1. Ing. M.H., trvale bytom Myjava, Dlh mesto: 0,-€. Žiada o 1(2)-izbový byt – spĺňa podmienky.
2. V. H. Dlh mesto: 0,-€. Žiada o 1-izbový byt – spĺňa podmienky.
3. R.V. Dlh mesto: 0,- €. Žiada 3i byt – spĺňa podmienky.
4. P.R. bytom Myjava, Dlh mesto: 0,- €. Žiada o 1-izbový – nespĺňa podmienky.
5. P.P., bytom Myjava, – spĺňa podmienky, ale príjem je nízky
6. A.H., bytom Myjava,. Dlh mesto: 0,-€. Žiada 1-i byt – spĺňa podmienky.
7. P.B. bytom Heľpa, Dlh mesto: 0,- €. – spĺňa podmienky.
8. B.Š.bytom Križovany Dlh Mesto: 0,- €. – spĺňajú podmienky
9. J.Č. bytom Myjava, Dlh Mesto: 0,- € - spĺňajú podmienky.
10.P. M.bytom Rudník Dlh Mesto Myjava: 0,-€. – spĺňa podmienky.
K bodu č.7
Zoznam žiadateľov o ubytovanie v ubytovni na Trokanovej 236/4:
1.
2.
3.
4.

Z.V. K. – nemáme voľnú bunku pre rodinu.
D.P. - zamietnuť.
E.B.- zamietnúť
J.V.- zamietnúť

Prideľovanie nájomných bytov Kamenné:
2-izbový byt Kamenné 1060/28 po p. H. pridelený J.D.
1-izbový byt Kamenné 1058/20 po p. K.K. pridelený A.S.
Rôzne:
1. M.B. bytom Krajné , zrušila svoju žiadosť o pridelenie bytu na sídl. Kamenné zo dňa 11.6.2018.
2. Obyvatelia Trokanovej 236/4 podali sťažnosť na p. M., ktorý je agresívny a vulgárny (keď je pod
vplyvom alkoholu) na obyvateľov, vrátnikov, pracovníčky sociálnych služieb....Zatiaľ mu je
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predlžená Zmluvu o ubytovaní po mesiaci... S tým, že bol predvolaný a upozornený, že ak
obdržíme ešte jeden podnet na jeho agresívne správanie, nebude s ním ďalšia Zmluva o nájme
uzatvorená....
3. Obyvatelia Trokanovej 234/2 sa sťažujú na L.B. a B.B., na rušenie nočného kľudu a kľudného
spolunažívania.
Voľné byty na sídl. Kamenné :
- K 31.1.2021 – 2izbový Kamenné 1059/22
- K 28.2.2021 – 1-izbový Kamenné 1058/20

K bodu č.8
Mgr. Gáliková informovala prítomných:
- O súčasnej situácii v jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb,
- O mobilnom odberovom mieste na testovanie COVID-19

K bodu č.9
Mgr. Dagmar Zemanová informovala prítomných o súčasnej situácii v špeciálnej základnej škole
a o spôsobe výučby.

K bodu č.10
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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