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Zápisnica

zo zasadnutia sociálnej komisie konanej dňa 19.09. 2012

Prítomní:

Alžbeta Orinčáková l...
Jozef Svetkovský

Alena Zubajová ...~~
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Ľubomíra. Murdžáková

Róbert Mika

Genoveva Salajová

Mgr. Michal Bartoš

Za OcÚ Mária Margerová

Mgr. Katarína Hovancová ..........~

~························-;-;.-··· •.••..····....-···~····~·7Y'"·~·~--Mgr. Miroslava Bednárová

Program:

l. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov.
2. Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc.
3. Žiadosti o pridelenie nájomných bytov.

Zasadnutie sociálno-bytovej komisie otvoril a viedol jej predseda p. Jozef Svetkovský, ktorý
prítomných oboznámil s programom.



1. Pani Helena Novotná, bytom Za Kaštieľom 1328/6, 053 11 Smižany, podala dňa
11.7.2012 žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálne služby v zariadení
pre seniorov. Zdravotný stav menovanej nedovoľuje samostatne zabezpečovať chod
svojej domácnosti a vykonávať základné životné úkony. Pani Helena sama obýva
jednoizbový byt. Z dôvodu diagnostikovaného ochorenie potrebuje neustály dohľad
nad svojou osobou.

Komisia po preštudovaní priloženej dokumentácie a zhodnotení vzniknutej situácie
odporúča menovanej odsúhlasiť poskytovanie soc. služieb v zariadení pre seniorov.
Na základe miestneho šetrenia, ktoré bolo vykonané terénnou sociálnou pracovníčkou
Mgr. Katarínou Hovancovou dňa 3.8.2012, komisia odporúča p. Helena Novotnú
umiestniť do zariadenia pre seniorov a to z dôvodu, že je v plnom rozsahu odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby.

2. V mesiaci september bola na obec
o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci
Slovenského raja 160/41, 053 11 Smižany.

Smižany doručená žiadosť
od p. Evy Balážovej, bytom

Komisia sa zaoberala touto žiadosťou a odporúča obecnému zastupiteľstvu vyhovieť
žiadateľke s odôvodnením nutnosti riešiť vzniknutú sociálnu situáciu.

3. Žiadosť o pridelenie sociálneho bytu podali v mesiaci september občania: p. Rudolf
Kotlár, bytom Homádska 8, 053 11 Smižany a p. Mariana Pjonteková, bytom
Nálepkova 1314/11,053 II Smižany.

Komisia predložené žiadosti prehodnotila, no v tejto dobe nie sú k dispozícii žiadne
nájomné byty. A z toho dôvodu boli žiadosti zaradené do poradovníka žiadostí o sociálne
byty.

Predseda prítomným poďakoval za aktívnu prácu na zasadnutí a členom komisie poďakoval
za účasť.


