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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č.___/2017
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.
Poveruje prednostu mestského úradu k vypracovaniu stanoviska Mesta Žilina k správe
verejného ochrancu práv s názvom „Správa o vykonaní prieskumu postupu mesta Žilina
vo veci zabezpečovania ochrany a pomoci rodinám postihnutým požiarom.“ Mestské
zastupiteľstvo žiada predložiť stanovisko na rokovanie najbližšieho zastupiteľstva.
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Materiál sa predkladá ako iniciatívny s cieľom získať stanovisko vedenia mesta, odboru
právneho a majetkového a odboru sociálneho a bytového k správe, ktorú vypracovala
kancelária verejného ochrancu práv v marci 2017.
Dňa 18.10.2016 sa udiala mimoriadna udalosť – vypukol požiar bytového domu Bratislavská
505/56 a 505/54 v meste Žilina. Následné udalosti ako zbúranie bytovky a riešenie tejto
situácie viedli podľa správy k rôznym pochybeniam, napr. citácia:,, Mesto Žilina dňa
23.11.2016 rozhodlo o pridelení nájomného bytu pre jednu z dvoch rodín, ktorá mala platnú
zmluvu o nájme bytu v dotknutom bytovom dome. Táto rodina mala zmluvu o nájme bytu na
dobu neurčitú a ako jediná, podľa údajov poskytnutých mestom Žilina, nemala žiadne dlžoby
na nájomnom a na službách spojených s užívaním bytu. Napriek tomu mesto Žilina v
rozhodnutí zo dňa 23.11.2016, č. byt./2016/386, pridelilo tejto rodine nájomný byt na dobu
určitú – do 31. mája 2017. Takýto postup mesta Žilina nie je v súlade s jeho záväzkami
prenajímateľa.“
Mesto Žilina rozhodlo o ubytovaní ľudí v obytných kontajneroch – unimobunkách. V správe
sa píše: ,,Na základe uvedených skutočností konštatujem, že Mestom Žilina poskytované
prístrešie pritom nespĺňa požiadavky vyhlášky o požiadavkách na byty nižšieho štandardu a
na ubytovacie zariadenia nielen z hľadiska minimálnej výmery na jedného ubytovaného, ale
ani z hľadiska ďalších požiadaviek na vybavenie ubytovacieho zariadenia s nižším
štandardnom, v ktorom sa poskytuje ubytovanie v rámci poskytovania pobytovej formy
sociálnej služby na určitý čas v zariadení sociálnych služieb krízovej intervencie podľa tejto
vyhlášky.“
Správa kancelárie ochrancu verejných práv vo svojom závere konštatuje a sumarizuje 7
pochybení zo strany mesta Žiliny a následne navrhuje mestu Žilina päť opatrení, ako by malo
postupovať. Kompletná správa je v elektronickej forme uverejnená na:
http://www.vop.gov.sk/files/vop-zilina.pdf
Komisia sociálna, zdravotná a bytová prijala na svojom rokovaní 31.5.2017 uznesenie,
v ktorom odporúča Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu v Žiline prerokovať
a schváliť návrh na uznesenie.
Mestská rada v Žiline na rokovaní 5.6.2017 neprijala k tomuto materiálu platné
uznesenie.

