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Ing. Ľubomír Bechný
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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č._ /2021
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadaní prerokovať
a schváliť
I.
Zabezpečenie skladových priestorov pre potreby komunitného centra a odboru
sociálneho a bytového, ktoré budú slúžiť na uskladňovanie materiálnej pomoci pre
rodiny/klientov v núdzi

Dôvodová správa:
Odbor sociálny a bytový ako aj komunitné centrum pracuje s ľuďmi, ktorí sa ocitli kríze, na
pokraji chudoby, s ľuďmi, ktorí okrem inej formy pomoci potrebujú aj materiálnu pomoc.
Častokrát im chýba základné materiálne vybavenie ako postele, matrace, sporák, skriňa a pod.
Mnoho ľudí je ochotných nezištne pomôcť a darovať takéto vybavenie. Bohužiaľ nie je priestor
na jeho uskladnenie. A tak ak práve v tom čase nie je v riešení rodina, alebo klient ktorý takúto
pomoc potrebuje, dar sa odmietne. Po čase, ale vždy príde situácia , kedy nejaká rodina, alebo
klient potrebuje takúto pomoc a bohužiaľ darca už nie je. Preto je potrebný priestor, kde by
bolo možné tieto dary uskladniť a následne použiť v čase potreby. Samozrejme, že nie všetky
dary sú vhodné na následne použitie. Posúdenie či a ktorých dar prijať ostane teda na
zamestnanci sociálneho a bytového odboru a komunitného centra. Mesto disponuje viacerými
voľnými objektami, ktoré by mohli slúžiť na tento účel (postačovala bv napríklad aj obyčajná
garáž, ktorých mesto vlastní niekoľko). Preto chceme požiadať, aby prednosta mestského úradu
v spolupráci s odborom majetkovým našiel vhodný priestor a vyčlenil ho na tento účel.
Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a platnými právnymi predpismi v Slovenskej
republike.

Materiál nemá vplyv na rozpočet.

2

