MESTSKÝ

ÚRAD

MYJAVA

Zápis
zo zasadnutia komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo
zo dňa 26. 6. 2018
Prítomní: 6 členov
Neprítomní: 3 členovia
Za oddelenie: 2 pracovníčky odd. sociálnych služieb a za MsÚ prednosta mestského úradu.
Miesto konania komisie: Mestský úrad Myjava
Program:
-

Komunitný plán mesta Myjava
VZN o prideľovaní bytov – nové nájomné v roku 2019
prerokovanie materiálov oddelenia - opakovaný nájom
informácia o činnosti oddelenia soc. služieb MsÚ – Mgr. Gáliková, S. Podmajerská
rôzne

Zahájenie
Zasadnutie Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo otvoril predseda komisie. Privítal
prítomných členov komisie ako aj hostí a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Úvodom členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o VZN o prideľovaní bytov
– nové nájomné v roku 2019. Boli zodpovedané dotazy prítomných. Ďalším bodom
programu bol Komunitný plán mesta Myjava , pracovníčka odd. sociálnych služieb
zodpovedala dotazy prítomných.
Materiály oddelenia sociálnych služieb predložené na vyjadrenie komisie :

1. Byty Kamenné :

A. Nové žiadosti :
Členovia komisie prerokovali 11 nových žiadosti o pridelenie nájomného bytu, všetci
11 žiadatelia spĺňajú podmienky na ich zaradenie do zoznamu uchádzačov o byty
B. Pridelenie nájomných bytov :
- Mesto Myjava nemá žiadny voľný nájomný byt na pridelenie.

C. opakovaný nájom :
-

-

členovia komisie prerokovali 6 žiadostí o opakovaný nájom – všetky predložené
žiadosti spĺňajú podmienky na opakovaný nájom a odporúča sa opakovane s nimi
uzatvoriť zmluvu u nájme bytu
schválený opakovaný nájom v dvoch bytoch, kde nájom končí 30. 9. 2018, za
predpokladu, že doručia v riadnom termíne žiadosť a budú spĺňať podmienky.

D. nájomné byty rôzne : 0

2. byty a ubytovňa Trokanova :
A. Nové žiadosti Trokanova
- Členovia komisie prerokovali tri žiadosti o pridelenie ubytovania, bytu Trokanova –
ani jednej žiadosti sa nevyhovuje
- byt č. 9 Trokanova 234/2 zostáva zatiaľ voľný , nie sú vhodní záujemcovia
o pridelenie bytu

3. Rôzne:
-

Žiadateľka o nájomný byt v meste Myjava požiadala o doplnenie svojej žiadosti
z dôvodu vydaja a zmeny priezviska

4. Záver
Zasadnutie komisie ukončil jej predseda komisie, ktorý poďakoval prítomným za
účasť.
V Myjave, dňa 26. 6. 2018

Zapísala: tajomníčka komisie

