Zápis
z rokovania sociálnej a zdravotnej komisie Mestského zastupiteľstva
v Myjave zo dňa 19.04.2021 konanej na Mestskom úrade v Myjave
-------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní:
Mgr. Ľubomír Karika, Ing. Peter Valúch, Bc. Danica Holičová , Mgr. Anna Durcová, Mgr. Adriána
Šimonyi, Mgr.Monika Marušková, Mgr. Dagmar Lišková, Dana Štetinová,
Ďalší prítomní:
Jana Vajsáblová, Mgr. Jana Gáliková,
Ospravedlnení:
PhDr. Elena Štefíková, MPH, Mgr. Samuel Mišiak, MUDr.Henrich Gašparík,PhD., MUDr. Jana
Janovíčková, Anna Šimová
Program rokovania:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Otázky a pripomienky občanov
3. Návrh VZN Mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava
4. Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n.o. za rok 2020
5. Správa o činnosti Komunitného centra Khamoro za rok 2020
6. Súhrnná informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb počas vyhlásenia núdzového stavu
spôsobeného COVID-19
7. Opakovaný nájom – nájomné byty na sídlisku Kamenné
8. Prerokovanie nových žiadostí o nájomné byty – Kamenné
9. Prerokovanie nových žiadostí o ubytovanie v ubytovni na ul. Trokanovej č.236/4
10. Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb
11. Rôzne
12. 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.
K bodu č.2
Zasadnutia sa nezúčastnili žiadni občania
K bodu č.3
Návrh VZN Mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava
Komisia navrhla doplniť návrh VZN o spôsob prideľovania nájomných bytov v meste Myjava o 2 body:
1.
Čl. II bod 5 doplniť o písmeno c), ktoré znie:
každoročne doložiť dokumenty preukazujúce výšku príjmu za predchádzajúci kalendárny rok, ak tak
žiadateľ neučiní ani po výzve povereného pracovníka MsÚ, jeho žiadosť bude automaticky vyradená zo
zoznamu uchádzačov o pridelenie mestského nájomného bytu.
2.
Čl.3 bod 11 sa dopĺňa:
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Ak do 14 dní odo dňa doručenia súhlasu k uzavretiu nájomnej zmluvy občanovi, tento neuzatvorí
nájomnú zmluvu, stráca nárok na predmetný byt a zároveň bude jeho žiadosť vyradená zo zoznamu
uchádzačov o pridelenie nájomného bytu.
Obe tieto pripomienky budú zapracované do návrhu VZN a predložené Mestskému zastupiteľstvu
v Myjave.
K bodu č.4
Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n.o. za rok 2020
Mgr. Gáliková odprezentovala prítomným členom komisie Výročnú právu z rok 2020 neziskovej
organizácie Sociálne služby Myjava. Celé znenie výročnej správy je zverejnené na stránke
www.socsluzbymy.sk
K bodu č.5
Správa o činnosti Komunitného centra Khamoro za rok 2020
Gáliková odprezentovala aj výročnú správu KC Khamoro, ktorú pripravili pracovníčky KC Khamoro.
K bodu č.6
Súhrnná informácia o činnosti
spôsobeného COVID-19
Písomný materiál v prílohe

oddelenia sociálnych služieb počas vyhlásenia núdzového stavu

K bodu č.7
Žiadatelia o opakovaný nájom – Kamenné.
1. R. H. - Dlh Mesto Myjava: 0,- €, dlh BPM s.r.o. Myjava: 0,- €. Spĺňa podmienky pre opakované
uzatvorenie zmluvy o nájme bytu od 1.5.2021 do 30.4.2024.
2. R.K.,- Dlh Mesto Myjava: 0,- €, Dlh BPM s.r.o.: 0,-€. Spĺňa podmienky pre opakované uzatvorenie
zmluvy o nájme bytu od 1.6.2021 do 31.5.2024.
3. A.B.- Dlh Mesto Myjava: 0,-€, Dlh BPM s.r.o. Myjava: 0,- €. Spĺňa podmienky pre opakované
uzatvorenie zmluvy o nájme bytu od 1.7.2021 do 30.6.2024 (po dohode s BPM s.r.o. prehodnotiť
uzatvorenie zmluvy na dobu 1 roka – sledovať platobnú disciplínu).
K bodu č.8
Zoznam žiadateľov o nájomný byt:
1. A.D.- Dlh mesto: 0,-€. Žiada o 2(3)-izbový byt – spĺňajú podmienky.
2. A.K.- Dlh mesto: 0,-€. Žiada o 2-izbový byt – spĺňa podmienky.
3. Mgr. J. K. Dlh mesto: 0,- €. Žiada 2i byt – spĺňa podmienky.
4. Ay. H.- Dlh mesto: 0,- €. Žiada o 1-izbový – spĺňa podmienky.
5. J.H. - Dlh mesto: 0,- €. Žiada o 1-izbový byt – spĺňa podmienky.
6. E. K.- Žiada o 1-izbový byt. – spĺňa podmienky.
7. D.K. - Dlh mesto: 0,-€. Žiadajú o 2-3 izbový byt – spĺňajú podmienky.
K bodu č.9
Prerokovanie nových žiadostí o ubytovanie v ubytovni na ul. Trokanovej č.236/4 a č.234
1. S. K. - Dlh na zálohových platbách – k 15.4.2021 vo výške 86,- €.
2. A.D. 3. R.L.
4. S.K.
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5. A.G.
Prideľovanie nájomných bytov Kamenné:
1-izbový byt pridelený A. K.
1-izbový byt pridelený O.P.
K bodu č.10
Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb
Vedúca oddelenia soc. Služieb informoval prítomných o aktuálnej situácii spôsobenej pandémiou
v jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sa nachádzajú v meste Myjava.
Ďalej informovala, že projekt celkovej rekonštrukcie oboch budov na ul. Trokanova- Prestupné bývanie,
je z dôvodu pandémie odložený o rok. Mal by sa realizovať v druhej polovici roka 2022.
Mgr. Šimonyi informoval o aktuálnej situácii súvisiacej s pandémiou v ZOS Nezábudka.
K bodu č.11
Rôzne
Mgr. Gáliková predložila komisii materiál: Vyjadrenie o súlade s komunitným plánom sociálnych
služieb mesta Myjava v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. v platnom znení. /príloha/ . Členovia komisie
tento materiál schválili bez pripomienok. Materiál bude zverejnený na stránke mesta Myjava.
K bodu č.12
Záver
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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