
P r e z e n č n á   l i s t i n a 

 

zo zasadnutia  sociálnej komisie konanej dňa  19.11. 2012 

 
 

 

Prítomní:  

 

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

 

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

        

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

 

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

 

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

 

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

 

     Génovéva Salajová    ................................................... 

 

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

 

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

 

     

 
 

   
 

           

Za OcÚ :  Mária Mangerová     .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Program: 

 
1. Návrh rozpočtu a oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu sociálnej a bytovej 

komisie na rok 2013  

2. Žiadosti o sociálne nájomné byty 

3. Žiadosti o úhradu škody sociálnych bytov nižšieho štandardu 

4. Žiadosť o finančný príspevok  

5. Žiadosť o jednorazovú výpomoc v hmotnej núdzi 

6. Žiadosti o poskytovanie sociálnej služby  Opatrovateľskej služby 

 

 

1. Sociálna a bytová komisia po predložení rozpočtu na rok 2013 finančným oddelením 

v kapitole 10202 odporúča ponechanie a  presun finančných prostriedkov z kapitoly 642002 

Transfer neziskovej organizácii v sume 13000,- Eur do položky 611 – Mzdy, platy, odvody.  

Tento presun je odôvodnený  nárastom žiadostí o opatrovateľskú službu.  

 

Po predložení prepočtu ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu, 

komisia doporučuje návrh na zmenu sadzby za opatrovateľskú službu z 0,70 Eur/hod. na  

0,86 Eur/hod. V návrhu za zmenu sadzby za rozvoz a donášku obedov doporučuje zmenu 

sadzby z 0,17 Eur na 0,21 Eur. Platba občanmi za opatrovateľskú službu je približne 135,45 

Eur a rozvoz a donášku obedov 4,41 Eur za pracovných 21 dní v mesiaci. 

 

2. Komisia prejednala žiadosti o pridelenie : 

a)  sociálnych bytov nižšieho štandardu od týchto občanov :  

- Nataša Kokyová, Zelená 602/111, Smižany 

- Viera Kotlárová, Poľná 1424/7, Smižany 

- Eva Teličková, Bystrá 632/6, Smižany 

- Eva Miková, Vŕbová 652/3, Smižany 

 

b) nájomných bytov : 

- Tatiana Kokyová, Zelená 614/18, Smižany 

- Veronika Tulejová, Zelená 109, Smižany 

- Anna Lištiaková, Za kaštieľom 1327/5, Smižany 

- Monika Śubová, Ružová 912/3, Smižany 

- Marianna Pjonteková, Nálepkova 1314/11, Smižany 

- Eva Balážová, ul. Slov. raja 41/160, Smižany 

- Monika Kokyová, Vŕbová 652/3, Smižany. 

 

Komisia vzhľadom k tomu, že Obec Smižany nedisponuje voľnými sociálnymi bytmi 

nižšieho štandardu a nájomnými bytmi doporučuje zaevidovanie ich žiadosti. 

 

3. O úhradu škody spôsobenej technickou závadou, ktorá bola na náklady obce odstránená  

požiadali : Anton Durstin, Slavomír Kovács, Lukáš Hlaváč, Zuzana Boženiaková s trvalým 

pobytom na adrese Rybníky 1494/25, Smižany. 

Komisia odporúča zamietnuť 5-mesačné odpustenie platby za nájom a ich neochotu plniť si 

povinnosti platby za odvoz komunálneho odpadu. 



4.  Materské centrum LOLEK požiadalo obec Smižany o finančný príspevok na svoju 

činnosť. Sociálna a bytová komisia nemá v kapitole  „Staroba – opatrovateľská služba“ 

podpoložku na financovanie príspevkov na takúto činnosť. Materskému centru LOLEK 

komisia doporučuje uchádzať sa o finančný príspevok  z Dotácie rozpočtu obce. 

 

5. Jozef Šarišský a Silvia Šarišská, bytom  Hornádska 10, Smižany požiadali o poskytnutie 

jednorazovej výpomoci. Komisia na základe ich žiadosti doporučuje v spolupráci 

s pracovníkmi terénnej sociálnej práce požiadať o túto výpomoc na ÚPSVaR Spišská Nová 

Ves. 

 

6. Komisia na svojom zasadnutí prejednala žiadosti o poskytnutie sociálnej služby 

Opatrovateľskej služby od: 

 

-  p. Kataríny Šubovej, Nálepkova 50/71, Smižany 

- p. Heleny Chlebovej, Tatranská 208/72, Smižany  

- p. Márie Gánovskej, Maša 783/5, Smižany. 

 

Komisia na základe predložených podkladov uvedených žiadateľov  doporučuje 

poskytnutie sociálnej služby Opatrovateľskej služby pre p. Gánovskú Mária na polovičný úväzok, 

pre p. Chlebovú Helenu na polovičný úväzok. Poskytovanie služby komisia doporučuje v termíne 

už od 1.12.2012. Komisia doporučuje vykonať u p. Chlebovej miestne šetrenie pracovníkmi TSP, 

z dôvodu, trvalého pobytu ďalších 4 osôb na uvedenej adrese. 

Komisia doporučuje vykonať miestne šetrenie u p. Šubovej Kataríny, na poskytovanie 

sociálnej služby Opatrovateľskej služby, nakoľko opatrovateľskú službu žiada vykonávať jej dcéra 

Kristína, ktorá v súčasnosti nemá absolvovaný opatrovateľský kurz. 

 

 

Predseda prítomným poďakoval za aktívnu prácu na zasadnutí a členom komisie 

poďakoval za účasť.  


