
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia  sociálnej komisie konanej dňa  25.4.2012 

 

Prítomní:  

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

     Alžbeta Orinčáková   ................................................... 

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

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

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

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

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

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

        

za OcÚ   Bc. Klaudia Sakmarová                               ....................................................       

               Ing. Iveta Dobšinská                                    .................................................... 

         

Program:   1. Privítanie členov komisie 

                  2.  Informácie z OR, p. A. Orinčáková k VZN č. 98 

                  3.  Návrh na doplnenie zmenu vypracovaného návrhu VZN č. 98 

                  4. Poskytnutie jednorázového príspevku pre občanov Smižian navštevujúcich              

rehabilitačné stredisko PROAUSTIK, n.o. na Hutnickej ul. v Spišskej Novej Vsi. 

                   5. Predĺženie NZ v nájomných bytoch na ul. P. Suržina 67/3, Smižany, pre p.    

Dorka Tomáša. 

                   6. Predĺženie NZ v nájomných bytoch nižšieho štandardu na ul. Rybníky 1479/20, 

Smižany, pre p. Holubovú Emíliu. 

                   7. Prerokovanie žiadosti o pridelenie nájomných bytov v obci Smižany . 

                   8. Záver  

 

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

ospravedlnil neprítomných členov komisie. 

 

2.  Komisia berie na vedomie informácie podané členkou  OR  p. Orinčákovou A. k VZN č. 

98.  

3. Komisia soc. a bytová sa zaoberala návrhom VZN č. 98. Vzhľadom k závažnosti 

prijímaného VZN č. 98 a navrhovaní zmien a doplnkov komisia odsúhlasila samostatné 

pracovné rokovanie na deň 31.5.2012. 

4. Na základe žiadosti riaditeľky rehabilitačného strediska PROAUSTIK, n.o. na ul. Hutnícka, 

Spišská Nová Ves, ktoré navštevujú 4 občania Smižian, komisia navrhuje OZ poskytnúť 

jednorázový príspevok pre 4 osoby navštevujúce toto zariadenie vo výške 33,30 € na osobu. 

Prostriedky pôjdu z kapitoly rozpočtu obce Smižany - Sociálna výpomoc. 

5. Komisia na svojom zasadnutí doporučuje OZ predlženie NZ v nájomných bytoch na ul. P. 

Suržina 67/3, Smižany pre p. Dorka Tomáša, na dobu do 15.6.2012. 

6.  Komisia na svojom zasadnutí doporučuje OZ predlženie NZ v nájomných bytoch nižšieho 

štandardu na ul. Rybníky 1479/20, Smižany pre p. Holubovú Emíliu, na dobu do 30.9.2013 

7.  Komisia prerokovala 14 žiadosti o pridelenie nájomných bytov v obci Smižany. 

    Na základe zistených skutočnosti bolo zistené, že 3 žiadosti boli od občanov, ktorí nemajú 

trvalý pobyt v Smižanoch. 3 žiadosti boli podané na nájomné byty nižšieho štandardu 

v rómskej osade v Smižanoch. Vzhľadom k tomu, že obec nedisponuje voľnými nájomnými 

bytmi, komisia soc. a bytová, navrhuje tieto  žiadosti zaevidovať. 

8. Predseda soc. a bytovej komisie poďakoval prítomným členom za účasť. 


