Zápisnica
zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej Mestského zastupiteľstva v Sabinove konaného
dňa 5.februára 2019

Prítomní:
Jusko Martin, Mgr.
Kolárčik Jozef, Mgr.
Matija Vincent
Motýľová Eva, Mgr.
Semaníková Alena, Ing.
Vaňo Stanislav
Vargovčík Peter, Ing.

Neprítomná: ospravedlnená Anna Karnišová (PN)

Ďalší prítomní:
Tobiašová Marianna, Mgr.
Molnár Pavol, Mgr.

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Prejednanie rokovacieho poriadku komisií mestského zastupiteľstva
Žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi/ sociálnej pomoci
Rôzne a záver

K bodu 1- Otvorenie zasadnutia
Rokovanie komisie otvorila a viedla Mgr. Eva Motýľová, predsedníčka komisie.
Skonštatovala, že komisia je uznášania schopná.
K bodu 2- Prejednanie rokovacieho poriadku komisií mestského zastupiteľstva
Predsedníčka oboznámila prítomných členov s rokovacím poriadkom. Prítomní sa dohodli,
že Komisia sociálna a bytová sa bude zvolávať v piatky o 14.30 hod.
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K bodu 3- Žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi/ sociálnej pomoci
Predsedníčka komisie oboznámila prítomných členov s dvoma žiadosťami o poskytnutie
jednorazovej dávky.
2.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Uznesenie
Komisia sa oboznámila so žiadosťou a odporúča priznať dávku vo výške 80€.
Hlasovanie- za 7, proti 0, zdržal sa 0
2.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Uznesenie
Komisia sa oboznámila so žiadosťou a odporúča priznať dávku vo výške 240€.
Hlasovanie- za 7, proti 0, zdržal sa 0
K bodu 4-rôzne a záver
4.1.
Ing. Alena Semaníková informovala o pripravovanom zámere – dohoda
o uznaní dlhu v rámci prechodu nájmu, ktorý sa bude prejednávať na stretnutí
kompetentných zástupcov Sabyt s.r.o. a Mesta Sabinov.
4.2.
Prizvaný Mgr. Pavol Molnár informoval prítomných členov o výzve na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky ako Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje.
Zameranie výzvy je na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania.
Spolufinancovanie tvorí 5% z celkových nákladov. Oprávneným výdavkom by o.i. bolo
aj výstavba 24 bytových jednotiek (2 bytové domy po 12 bytových jednotiek),
financovanie spojené s výdavkami na asistenta bývania. Súčasťou žiadosti je aj
spracovanie Systému bývania. Mgr. Eva Motýľová uviedla, že Komisia sociálna a bytová
je otvorené spolupráci pri spracovaní Systému bývania.
Predsedníčka komisie po prerokovaní programu poďakovala všetkým prítomným za účasť
a zasadnutie ukončila.

V Sabinove dňa 5. februára 2019

V zastúpení tajomníčky komisie Anny Karnišovej zapísala
Mgr. Marianna Tobiašová

........................

Mgr. Eva Motýľová, predsedníčka komisie

........................
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