Zápis
z rokovania sociálnej a zdravotnej komisie Mestského zastupiteľstva
v Myjave zo dňa 18.2.2019 konanej na ul. Trokanova
------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
Bc. Danica Holičová, Mgr. Ingrid Žabková, Mgr.Monika Marušková, MUDr. Jana Janovíčková, Daniela
Štetinová, Anna Šimová, Mgr. Michaela Lopraisová, Mgr. Ľubomír Karika, Ing. Peter Valúch, Miroslav
Zeman, Mgr. Dagmar Lišková, Mgr. Samuel Mišiak
Ďalší prítomní:
Mgr. Jana Gáliková
Ospravedlnení:
MUDr. Henrich Gašparík, PhD., Mgr. Anna Durcová, PhDr. Elena Štefíková, MPH
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie, schválenie programu
Otázky a pripomienky občanov
Návrh plánu zasadnutí sociálnej a zdravotnej komisie v roku 2019
Informácia o činnosti Komunitného centra Khamoro spojená s prehliadkou KC
Informácia o činnosti Útulku a Nocľahárne spojená s prehliadkou oboch zariadení
Opakovaný nájom – nájomné byty na sídlisku Kamenné
Prerokovanie nájomných zmlúv a zmlúv o ubytovaní na ul. Trokanovej
Prerokovanie nových žiadostí o nájomné byty – Kamenné
Informácia o novej sociálnej službe: sociálny taxík
Rôzne
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. Privítal novú členku komisie Mgr. Moniku
Maruškovú, ktorá nahradila Mgr. Barboru Bučkovú, ktorá sa vzdala členstva v komisii,
pretože začala od 1.2.2019 pracovať na oddelení sociálnych služieb MsÚ Myjava.
K bodu č.2
Zasadnutia sa nezúčastnili žiadni občania
K bodu č.3
Prítomní členovia komisie odsúhlasili, že sa budú stretávať pravidelne min. raz za 2
mesiace, okrem letných prázdnin. Počas roka budú zasadnutia komisie uskutočňované vo
všetkých zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sa v meste Myjava nachádzajú: ZOS
Nezábudka, DSS ÚSVIT, CSS Jesienka ale i v špeciálnej základnej škole Myjave a v Centre pre
deti a rodinu Myjava ( bývalý detský domov).
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K bodu č.4
Bc. Marína Bórová, odborný pracovník Komunitného centra, oboznámila prítomných
s činnosťou a aktivitami komunitného centra, ukázala im priestory KC.
K bodu č.5
Mgr. Monika Marušková, sociálna pracovníčka Útulku a Nocľahárne oboznámila
prítomných členov komisie o činnosti Nocľahárne a Útulku. Členovia komisie si prezreli
priestory Nocľahárne a Útulku.
K bodu 6
Písomný materiál dostali všetci prítomní členovia komisie
Opakovaný nájom Kamenné:
1. S. B. – zmluva do 28.02.2019: nespĺňa podmienky opakovaného nájmu, nakoľko má
dlh na komunálnom odpade vo výške 476,63 €. Vyzvať ju, aby byt odovzdala,
v prípade, že doplatí dlh, nájomnú zmluvu jej predĺžiť iba na ½ roka do 31.8.2019.
2. L.O. – zmluva do 31.3.2019: doporučujeme predĺžiť do 31.3.2022
3. A.Ď. –zmluva do 31.3.2019 – schválené uznesením MsZ konaného dňa 7.2.2019
4. Ľ.S. – Navrhujeme po predložení všetkých dokladov byt prideliť J.S. iba na ½ roka do
30.9.2019.
K bodu č.7
Písomný materiál dostali všetci prítomní členovia komisie.
Nové žiadosti Trokanova 236 a 234 :
- Z.K. - žiadosť zamietnuť
- M.B. – žiadosť zamietnuť
- J.B., Píla: ponechať v evidencii na ul. Trokanovej č.236
- V.K.: žiada spolu s družkou, 1 dieťaťom, žiadajú bunku na ul. Trokanovej č.234:
prideliť bunku na ul. Trokanovej č.234, nájomnú zmluvu dať iba na ½ roka od
1.3.2019 do 31.8.2019
K bodu č. 8
Písomný materiál dostali všetci prítomní členovia komisie
Nové žiadosti nájomné byty :
Meno a priezvisko
žiadateľa
Ľ. D.

Veľkosť bytu
2/3-izbový

Š.V.

2-izbový

J.P.

2-izbový

I. M.

2-izbový

J.U.
J. M.
S.L.
A. Š.
Ľ.M.

1-izbový
2-izbový
2/3-izbový
2-izbový
3-izbový

Zaradiť do zoznamu
Nezaradiť do zoznamu, príjem nad 3
násobok ŽM
Nezaradiť: dlh voči mestu
Nezaradiť: v minulosti dlh v mestskej
ubytovni
Zaradiť do zoznamu
Zaradiť do zoznamu
Zaradiť do zoznamu
Zaradiť do zoznamu
Zaradiť do zoznamu
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K bodu č.9
Mgr. Jana Gáliková oboznámila prítomných členov komisie, o tom, že mesto Myjava
pripravuje pre svojich občanov novú sociálnu službu: sociálny taxík:
Kto má nárok:
1. všetci obyvatelia s trvalým pobytom Myjava a Turá Lúka nad 75 rokov
2. občan, ktorý má trvalý pobyt v Myjave alebo Turej Lúke a má ťažké zdravotné postihnutie
a zároveň je odkázaný na individuálnu prepravu ( občan sa preukáže posudkom vydaným
ÚPSVaR)
Postup pri podávaní žiadosti:
1. občan si podá písomnú žiadosť, ktorá bude zverejnená na stránke Myjavy alebo osobne si
ju vyzdvihne na tunajšom oddelení sociálnych služieb + preukáže sa posudkom z ÚPSVaR, ak
nemá nad 75 rokov
2. Oddelenie soc. služieb pripraví zmluvu + vydá preukaz, ktorý je neprenosný
3. Občan si objedná sociálny taxík a preukáže sa preukazom, ktorý mu vydalo Mesto Myjava
4. Dobije sa mu kredit v hodnote max. 10 € za 1 mesiac
5. Kredit sa neprenáša
K bodu č.10
Členovia komisie navrhli aktualizovať zoznam uchádzačov o nájomné byty a niektoré žiadosti
vyradiť, najmä tie najstaršie, ktorých žiadatelia si v zmysle VZN neaktualizovali svoje žiadosti.
Na každú komisiu žiadajú predložiť aktuálny zoznam žiadateľov o nájomné byty.
Mgr. Gáliková informovala prítomných členov komisie, že bolo zmenené vzn o nájomných
bytoch, nakoľko z dôvodu zmeny organizačného poriadku MsÚ bytová agenda prešla na
oddelenie rozpočtu a účtovníctva. Z toho dôvodu boli vo vzn zmenené namiesto oddelenia
sociálnych služieb oddelenie rozpočtu a účtovníctva, iné zmeny neboli.
Mgr. Gáliková ďalej informovala, že na oddelení sociálnych služieb je od 1.2.2019
zamestnaná Mgr. Barbora Bučková a od 1.3.2019 Mgr. Andrea Zríniová.
Ďalej informovala, že z tohto dôvodu je vyhlásené výberové konanie na miesto odborného
garanta KC. Žiadosť si podali 2 ľudia. Výberové konanie sa uskutoční 21.2.2019.
Mgr. Dagmar Lišková poďakovala pracovníčkam komunitného centra aj útulku za dobrú
spoluprácu pri riešení školskej dochádzky ich žiakov.
Mgr. Samuel Mišiak informoval prítomných, že farský úrad premýšľa nad možnosťou zriadiť
denné centrum pre dôchodcov.
Anna Šimová informovala, že oslovila členov Jednoty dôchodcov, aby sa zapojili do možnosti
pomáhať deťom pri prechodoch pre chodcov, v čase, keď idú deti do školy – dôchodcovia
nie sú ochotní sa na tomto podieľať, resp. na výzvu sa prihlásili 3 ľudia.
K bodu 11

3

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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