ZÁPISNICA

zo zasadnutia Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej,
konaného dňa 30.07.2019

Prítomní:

Mgr. Mária Todáková
MUDr. Peter Kuchtanin
Ing. Peter Fedorko
Ing. Vladislav Kočan
Mgr. Anna Kosťunová
Alena Kordiaková
Mgr. Jana Karľová
Mária Dunajová
Mgr. Miroslava Špitaliková, garantka komisie
Ing. Mária Cúrová, referentka oddelenia správy majetku a služieb
Mgr. Eva Krivjančinová, referentka oddelenia sociálnych vecí a rodiny

Rokovanie komisie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Mária Todáková, ktorá oboznámila
prítomných s programom rokovania komisie. Pani Dunajová sa ospravedlnila, že na komisiu
príde neskôr z dôvodu pracovného vyťaženia, nezúčastnila sa tak hlasovania v žiadnom bode
programu, prišla v bode rôzne. Za predložený program hlasovali všetci prítomní členovia
komisie:
1. Žiadosti občanov mesta Snina o poskytnutie jednorazovej dávky a nevyhnutnej
okamžitej pomoci občanovi v náhlej núdzi (Mgr. Eva Krivjančinová, referentka
oddelenia sociálnych vecí a rodiny)
2. Žiadosti občanov o prenájom mestských nájomných bytov (Ing. Mária Cúrová,
referentka oddelenia správy majetku a služieb)
3. Rôzne
4. Záver
K bodu 1:
Žiadosti občanov mesta Snina o poskytnutie jednorazovej dávky a nevyhnutnej
okamžitej pomoci občanovi v náhlej núdzi
V súlade s VZN mesta Snina č. 123/2014 o nakladaní s finančnými prostriedkami
v sociálnej oblasti boli na zasadnutí komisie bytovej, S a Z prejednané nasledujúce žiadosti
občanov mesta Snina o poskytnutie jednorazovej dávky a nevyhnutnej okamžitej pomoci
občanovi v náhlej núdzi.
K uvedenému bodu poskytla komentár Mgr. Eva Krivjančinová, referentka oddelenia
sociálnych vecí a rodiny.

1

Číslo spisu: 2019/3379 – žiadosť o JD
Komisia bytová, S a Z:
Komisia neodporúča priznať JD. Žiadateľka si žiada JD na posteľnú bielizeň, členka komisie
Alena Kordiaková prisľúbila, že žiadateľke podaruje novú posteľnú bielizeň, ktorú nevyužíva.
Hlasovanie: Za: 1
Proti: 5
Zdržal sa: 1
Uznesenie č. KB, S a Z-70/07/2019 bolo schválené
Číslo spisu: 2019/3442 – žiadosť o JD
Komisia bytová, S a Z:
Komisia odporúča priznať JD vo výške 60,-EUR.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Uznesenie č. KB, S a Z-71/07/2019 bolo schválené
Číslo spisu: 2019/3298 – žiadosť o NOP
Komisia bytová, S a Z:
Komisia odporúča priznať NOP vo výške 250,-EUR.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KB, S a Z-72/07/2019 bolo schválené
K bodu 2:
Žiadosti občanov o prenájom mestských nájomných bytov
K uvedenému bodu poskytla komentár Ing. Mária Cúrová, referentka oddelenia správy
majetku a služieb. Z oblasti bytovej problematiky boli Oddelením správy majetku a služieb
MsÚ Snina na prerokovanie v komisii bytovej S a Z predložené nasledujúce žiadosti:
Číslo materiálu: 37/2019
Stanovisko Oddelenia správy majetku a služieb: neodporúča zaradiť žiadateľa do
poradovníka na mestský nájomný byt v Snine.
Komisia bytová, S a Z:
Komisia neodporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka na mestský nájomný byt.
Hlasovanie: Za: 0
Proti: 5
Zdržal sa: 2
Uznesenie č. KB, S a Z-73/07/2019 bolo schválené
Číslo materiálu: 38/2019
Stanovisko Oddelenia správy majetku a služieb: odporúča zaradiť žiadateľa ako náhradníka
do poradovníka na 2-izbový mestský nájomný byt v Snine na Ul. 1. mája.
Komisia bytová, S a Z:
Komisia odporúča zaradiť žiadateľa ako náhradníka do poradovníka na 2-izbový mestský
nájomný byt v Snine na Ul. 1. mája.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KB, S a Z-74/07/2019 bolo schválené
Číslo materiálu: 39/2019
Stanovisko Oddelenia správy majetku a služieb: odporúča zaradiť žiadateľku ako
náhradníčku do poradovníka na 2-izbový mestský nájomný byt v Snine na Ul. 1. mája.
Komisia bytová, S a Z:
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Komisia odporúča zaradiť žiadateľku ako náhradníčku do poradovníka na 2-izbový mestský
nájomný byt v Snine na Ul. 1. mája.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KB, S a Z-75/07/2019 bolo schválené
K bodu 3:
Rôzne
Členovia komisie aj prítomní hostia diskutovali o predkladaných materiáloch a návrhoch.
Na predchádzajúcej komisii sa pán Kočan pýtal, ako bude zabezpečovaná terénna sociálna
práca v meste po skončení Národného projektu od septembra 2019. Predsedníčka komisie, na
základe svojich zistení na vedení mesta Snina, oznámila členom komisie, že garantka BSZ
komisie, terénna sociálna práca a pracovníčky Nízkoprahového denného centra končia svoju
činnosť k 31.08.2019, nakoľko k tomuto dátumu boli ukončené aj Národné projekty, ktoré
finančne pokrývali tieto služby. V súčasnosti kvalifikovaným siedmim pracovníčkam plynie
dvojmesačná výpovedná lehota. Členovia komisie sa zamýšľali nad tým, kto bude aktivity
prepustených pracovníčok v meste zastupovať, či má mesto pripravený plán, ako bude dané
činnosti zabezpečovať. Členov tiež zaujímalo, či tieto šetrné kroky vedenia mesta boli aj
v iných okolitých mestách, a či sa mesto plánuje opätovne zapojiť do týchto Národných
projektov. Podľa zistených informácii od prednostu úradu sa terénne sociálne pracovníčky
budú prijímať do zamestnania formou výberového konanie, ak sa mesto zapojí do výziev
a projektov. Predsedníčka komisie vyjadrila poďakovanie garantke za spoluprácu a zároveň
členom oznámila, že odchodom garantky ukončí svoju funkciu predsedníčky BSZ komisie.
Záver
V závere podpredsedníčka komisie poďakovala prítomným za ich účasť.

V Snine, dňa 31.07.2019
Zapísala: Mgr. Miroslava Špitaliková

Mgr. Mária Todáková
predsedníčka KB, S a Z
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