
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia  sociálnej komisie konanej dňa  16. 2. 2012 

 

 

Prítomní:  

 

 

    Jozef Svetkovský    .................................................... 

 

     Alžbeta Orinčáková   ...................neprítomná............... 

 

     Genovéva Salajová    .................................................... 

 

                Mgr. Mária Palušáková   ...................neprítomná............... 

 

    Mgr. Michal Bartoš   .................................................... 

 

     Róbert Mika    ..................................................... 

        

     Alena Zubajová    .................................................... 

 

     Ľubomíra Murdžáková   .................................................... 

        

          

Program:   1.  Oznam o výberovom konaní 

                  2.  Sociálne nájomné byty a nedoplatky v nich 

                  3.  Finančná situácia na kapitole sociálnych vecí 

 

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda Jozef Svetkovský. Privítal prítomných členov a 

ospravedlnil neprítomných členov komisie. 

 

1. Komisia bola informovaná o výberovom konaní na dvoch TSP a dvoch ATSP,  ktoré je 

plánované na 8. marca 2012. Zároveň predložil manuál na vypracovanie kritérií výberového 

konania. Členovia sa uzniesli na podmienkach, ktoré sú obsiahnuté v písomnej forme. 

podmienky manuálu boli prepracované na miestne podmienky na ktorých sa komisia uzhodla. 

Sociálna komisia navrhuje vytvoriť pracovné priestory pre TSP v objekte obecného úradu, 

konkrétne v priestoroch terajšej kozmetiky a to z dôvodu bezbarierového prístupu, 

nenarúšania chodu obecného úradu a dostupnosti pre všetky vekové kategórie. Zároveň 

odporúča zástupcov do výberovej komisie a to pp.  Jozef Svetkovský, Alžbetu Orinčákovú, 

Mgr. Máriu Palušákovú 

 



2. Predseda komisie informoval členov o dvoch prípadoch neoprávneného obývania 

nájomných bytoch na adrese Rybníky 23  

Pán Milan. Boženiak: Na základe miestneho šetrenia sociálnej komisie konaného dňa 4. 1. 

2112 bolo zistené, že v bytovom dome súp. 1483/25 č. bytu 1 býva neoprávnene  brat 

nájomníčky p. Sone Boženiakovej. Komisia obci odporúča vyzvať menovanú na vypratanie 

a vrátenie bytu obci a byt prideliť náhradníkovi v zmysle uznesenia OZ. (Soňa Boženiaková 

byt nikdy neobýva). 

Byt pridelený p. Zuzany Čonkovej, kde je trvalo hlásená aj  Pani Mária Bagárová  bola 

vyzvaná na zaplatenie nedoplatkov za komunálny odpad za roky 2010, 2011. Na 

ekonomickom oddelení má dohodnutý splátkový kalendár, ktorý nezaplatila Komisia preto 

navrhuje vyrovnať podlžnosti do 20. 2. 2012 a v prípade nedodržania termín odporúča obci 

upozorniť nájomníčku na povinnosť vrátiť byt a tento prideliť druhému náhradníkovi 

v zmysle uznesenia OZ.  

Komisia zaregistrovala nedoplatky na komunálnom odpade u nájomníkov obecný bytov 

nižšieho štandardu na adrese Rybníky 20/3.P. Bronislav Veselý dňa 28. 11. 2011 s obcou 

spísal zápisnicu po predchádzajúcom ústnom jednaní, kde bol dohodnutý splátkový kalendár, 

ku dňu 16. 2. 2012 je registrovaný nedoplatok 82,54 €. 

Rybníky 25/7, byt pridelený p. Márii Kokyovej – druh Roman Pecha aj v tomto prípade bol 

dohodnutý splátkový kalendár  za nedoplatok na komunálnom odpade vo výške 658,84 €. 

Komisia navrhuje zaplatiť nedoplatok do 29. 2. 2012 v prípade neuhradenia nedoplatku, 

komisia odporúča menovanému zrušiť trvalý pobyt na uvedenej adrese.  

Byt na adrese Rybníky 25/3 pridelený Zdene Kroščenovej sa dňa 11. 1. 2012 sa prihlásil na 

trvalý pobyt p. Peter Horváth, ktorý má nedoplatok za komunálny odpad v období rokov 2002 

– 2011 vo výške 764,01 €. Komisia odporúča uhradenie nedoplatkov  v termíne do 29. 2. 

2012. V prípade neuhradenia nedoplatku, odporúčame menovanému zrušiť trvalý pobyt 

menovanému na uvedenej adrese.  

Byt na adrese Rybníky 23/1 pridelený p. Jarmile Šarišskej s ktorou býva aj druh Marek Kotlár 

má nevyrovnaný nedoplatok na komunálnom odpade za dcéru Klaudiu Kotlárovú za roky 

2004 – 2011 vo výške 105,54 € 

3.  Komisia bola predsedom informovaná o finančnom stave na kapitole sociálnych vecí. Ku 

16. 2. 2012 sú financie na tejto kapitole vyčerpané. Je nutné hľadať náhradné finančné 

prostriedky na uhradenie nákladov na uvedenej kapitole. Komisia odporúča presunúť finančné 

prostriedky z kapitoly šport (TJ Slovan Smižany) na kapitolu sociálnych vecí. návrh 

odôvodňujeme tým, že  podiel starých a chorých občanov obce je v podiele ku počtu 



športovcov  niekoľko násobne vyšší. Pri príprave rozpočtu na rok 2012 bola kapitola 

sociálnych vecí finančne poddimenzovaná.  


