ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej,
konaného dňa 23.01.2019

Prítomní:

Mgr. Jana Karľová
MUDr. Peter Kuchtanin
Mgr. Mária Todáková
Mária Dunajová
Ing. Peter Fedorko
Ing. Vladislav Kočan
Alena Kordiaková
Mgr. Anna Kosťunová
Mgr. Miroslava Špitaliková, garantka komisie
Mgr. Martina Aľušíková, referentka odd. soc. vecí a rodiny
Mgr. Metod Kamlár, referent odd. právneho SM a S

Rokovanie komisie otvorila Mgr. Mária Todáková, predsedníčka komisie, ktorá oboznámila
prítomných s programom komisie. Za program hlasovali všetci prítomní členovia komisie:
1. Žiadosti občanov mesta Snina o poskytnutie jednorazovej dávky občanovi v náhlej
núdzi (Mgr. Martina Aľušíková, referentka oddelenia sociálnych vecí a rodiny)
2. Žiadosti občanov o prenájom mestských nájomných bytov (Mgr. Metod Kamlár,
referent oddelenia právneho SM a S)
3. Informácia o uvoľnených bytoch k 01.01.2019
4. Poradovník na byty na Ulici 1. mája
5. Poradovník na byty na Sídlisku 1
6. Rôzne
7. Záver

K bodu 1:
Žiadosti občanov mesta Snina o poskytnutie jednorazovej dávky
V súlade s VZN mesta Snina č. 123/2014 o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej
oblasti bola na zasadnutí komisie bytovej S a Z prerokovaná jedna žiadosť občana mesta
Snina o poskytnutie jednorazovej dávky (ďalej len „JD“).
K uvedenému bodu poskytla komentár Mgr. Martina Aľušíková, referentka oddelenia
sociálnych vecí a rodiny.
Číslo spisu: 2019/1 – žiadosť o JD
Komisia bytová, S a Z:
Komisia neodporúča priznať JD.
Hlasovanie: Za: 0
Proti: 7
Zdržal sa: 1
Uznesenie č. KB, S a Z-07/01/2019 bolo schválené
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K bodu 2:
Žiadosti občanov o prenájom mestských nájomných bytov
K uvedenému bodu poskytol komentár Mgr. Metod Kamlár, referent oddelenia právneho,
správy majetku a služieb.
Z oblasti bytovej problematiky boli Oddelením právnym, správy majetku a služieb MsÚ
Snina na prerokovanie v komisii bytovej S a Z predložené nasledujúce žiadosti.
Číslo materiálu: 2/2019
Stanovisko Oddelenia právneho, správy majetku a služieb: oddelenie PSMaS súhlasí so
zaradením žiadateľa do poradovníka na 2-3 – izbový mestský nájomný byt na Ul. 1. mája.
Komisia bytová, S a Z:
Komisia odporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka na mestský nájomný byt na Ul. 1. mája.
Hlasovanie: Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KB, S a Z-08/01/2019 bolo schválené
Číslo materiálu: 3/2019
Stanovisko Oddelenia právneho, správy majetku a služieb: oddelenie PSMaS neodporúča
žiadateľku zaradiť do poradovníka na mestský nájomný byt. Žiadateľka nespĺňa podmienky
stanovené v platnom VZN, má nedoplatok za komunálny odpad.
Komisia bytová, S a Z:
Komisia neodporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka na mestský nájomný byt.
Hlasovanie: Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KB, S a Z-09/01/2019 bolo schválené
Číslo materiálu: 4/2019
Stanovisko Oddelenia právneho, správy majetku a služieb: oddelenie PSMaS odporúča
žiadateľku zaradiť do poradovníka na mestský nájomný byt na Ul. 1. mája.
Komisia bytová, S a Z:
Komisia odporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka na mestský nájomný byt na Ul. 1. mája.
Hlasovanie: Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KB, S a Z-10/01/2019 bolo schválené
Číslo materiálu: 5/2019
Stanovisko Oddelenia právneho, správy majetku a služieb: oddelenie PSMaS neodporúča
žiadateľku zaradiť do poradovníka na mestský nájomný byt. Žiadateľka nespĺňa podmienky
stanovené v platnom VZN, má nedoplatok za komunálny odpad.
Komisia bytová, S a Z:
Komisia neodporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka na mestský nájomný byt.
Hlasovanie: Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KB, S a Z-11/01/2019 bolo schválené
Číslo materiálu: 6/2019
Stanovisko Oddelenia právneho, správy majetku a služieb: oddelenie PSMaS neodporúča
žiadateľku zaradiť do poradovníka na mestský nájomný byt. Žiadateľka nespĺňa podmienky
stanovené v platnom VZN, má nedoplatok za komunálny odpad.
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Komisia bytová, S a Z:
Komisia neodporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka na mestský nájomný byt.
Hlasovanie: Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KB, S a Z-12/01/2019 bolo schválené
K bodu 3:
Informácia o uvoľnených bytoch k 01.01.2019
Mgr. Metod Kamlár, referent oddelenia právneho SM a S informoval členov komisie, že
k 1.1.2019 má mesto Snina odovzdané a uvoľnené 3 jednoizbové byty. Byt na Ul. 1. mája, byt
na Palárikovej ulici a byt na Študentskej ulici.
Byt na Študentskej ulici je v pôvodnom stave, značne opotrebovaný interiér aj zariadenie
bytu, byt má 55 rokov. Oddelenie navrhovalo vedeniu mesta odpredaj tohto bytu vo verejnej
súťaží, vedenie mesta je momentálne proti odpredaju predmetného bytu.
K bodu 4:
Poradovník na byty na Ulici 1. mája
K uvedenému bodu poskytol komentár Mgr. Metod Kamlár, referent oddelenia právneho SM
a S.
Poradovník Mesto Snina eviduje od r. 2015. Na základe požiadavky primátorky boli
v decembri 2018 zaslané výzvy všetkým žiadateľom zapísaným v poradovníkoch, aby sa do
15.01.2019 písomne vyjadrili, či majú respektíve nemajú záujem o zotrvanie v poradovníku
o mestský nájomný byt. Pozitívnu odpoveď doručilo 13 žiadateľov, doposiaľ nereagovalo 15
žiadateľov. Oddelenie právne SM a S požaduje od komisie vyjadrenie k tomu, či žiadatelia,
ktorí nereagovali na výzvu, budú z poradovníka vyradení.
Komisia bytová, S a Z:
Komisia odporúča, aby boli žiadatelia o byty na Ul. 1. mája, ktorí nereagovali na výzvu,
z poradovníka vyradení.
Hlasovanie: Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KB, S a Z-13/01/2019 bolo schválené
K bodu 5:
Poradovník na byty na Sídlisku 1
Komentár k tomuto bodu je zhodný s komentárom k bodu 4.
Komisia bytová, S a Z:
Komisia odporúča, aby boli žiadatelia o byty na Sídlisku 1, ktorí nereagovali na výzvu,
z poradovníka vyradení.
Hlasovanie: Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KB, S a Z-14/01/2019 bolo schválené
K bodu 6:
Rôzne
Člen komisie MUDr. Peter Kuchtanin navrhuje, aby sa vypracoval finančný plán komisie, kde
bude zaznamenané s akým rozpočtom komisia hospodári pre rok 2019, výdavky komisie
a zostatok.
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Členovia komisie sa dodatočne vyjadrili k žiadosti o JD Číslo spisu 2019/1. Navrhujú, aby sa
s rodinou žiadateľky naďalej pracovalo aj v spolupráci s oddelením sociálnych vecí a rodiny
a TSP, kde by sa zmapovali potreby členov rodiny a navrhli by sa efektívnejšie formy riešenia
potrieb a požiadaviek v rodine.

K bodu 7:
Záver
V závere predsedníčka komisie poďakovala prítomným za ich účasť.

V Snine dňa 24.01.2019
Zapísala: Mgr. Miroslava Špitaliková

Mgr. Mária Todáková
predsedníčka KB, S a Z
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