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Program: 1. Opatrovateľská služba - Adela Kanóczová

2. Rozpočet obce na rok 2011

Na úvod zasadnutia mal Mgr. Michal Bartoš dotaz, či komisia je uznášania schopná, ak
členovia komisie z radov občanov neboli schválení obecným zastupiteľstvom.

Odpoveď: Predseda'komisie p. Jozef Svetkovský informoval členov komisie o dôležitosti
prijatia rozpočtu obce a následným schválením členov komisie v OZ.

1. Sociálna a bytová komisia na svojom zasadnutí dňa 3.3.2011 rokovala o poskytnutí
opatrovatel'skej služby pre pani A. Kanóczovú nar. 26. 3. 1934 bytom Smižany Za
kaštieľom 3/13. Menovaná je po operácií bedrového klbu.je imobilná, obýva
jednoizbový byt, odkázaná na pomoc inej osoby. Svoju imobilitu musí riešiť
prostredníctvom opatrovateľskej služby.

Odpoveď: Vzhľadom na ohrozenie zdravia menovanej po predbežnom súhlase starostu obce
menovanej sa poskytuje opatrovateľská služba s účinnosťou od 25. 2. 2011. Sociálno-bytová
komisia doporučuje poskytovanie opatrovateľskej služby

2. Rozpočet obce na rok 2011 - pripomienky sociálno-bytovej komisie

Kapitálové výdavky:
71700610 - IBV v rómskej osade 211.188,00 € - nesúhlas s uznesením, nie je zapísaný 5 %
podiel spolufinancovania projektu žiadateľom t. j. 10560.- €
7170620 - autobusová zástavka - navýšiť sumu o realizáciu zástavky za podjazdom ul.
Mlynská

Projekty:
- úprava smižianskeho kanála 3900,- € - definovať presne úsek (ktorý)
71309601- v MŠ ul. Ružová kúpu elektrickej pece podporujeme, kúpu robota
nepodporujeme
7130040912 - ZŠ ul. Komenského navrhujeme realizáciu kúpy umývačky riadu
7130040620 - riešiť cez výzvu nie z rozpočtu obce

Výkup pozemkov

Panský kruh - riešiť až keď bude podpísaná zmluva z FNM obci musí byt' známe za akých
podmienok odkúpi od štátu pozemky až následne na to v zmysle platný právnych noriem sa
bude realizovať predaj stavebných pozemkov
Falgevent - kúpa celej výmery za 0,03 € nie je to realizovateľné, lebo by občania museli
platiť dane. Musí to byt' za trhovú cenu a za tých istých cenových podmienok predávať
občanom. Občania - vlastníci sú oslobodení od platenia dane. Zmluva musí jasný predmet
predaja, situačný plán a ostatné právne náležitosti potrebné ku kúpe a následnému predaju
pozemkov.



Dotácie spoločenským organizáciám:
32.000.- € - konštatujeme navýšenie energií oproti roku 2009 - doporučujeme prijať úsporné
opatrenia v spotrebe na úroveň r. 2009. Zároveň doporučujeme zníženie dotácie na sumu
20,000.- € na rok 2011
Dotácie ostatným organizáciám z rozpočtu na rok 2011 doporučujeme na základe ich žiadostí,
čerpanie finančných prostriedkov realizovať až po odsúhlasení oprávnených výdavkov
obecnou radou a súhlasom starostu obce.

Výdavky:

Komisia doporučuje zníženie pohyblivej zložky miezd zamestnancov správy obce o 15 %
a zároveň komisia doporučuje prijať, resp. zverejniť kritéria na pohyblivú zložku mzdy
zamestnancov.

0320634002 - servis a údržba hasičských vozidiel navýšiť výdavky na 250.- €
635005 - údržba špeciálnych strojov navýšiť z 0.- € na 170.- €
635006 - údržba budov navýšiť z O€ na 100,. €
633006 - všeobecný materiál zdôvodniť radikálne navýšenie financií

047363004 - prepravné doporučuje znížiť navrhovanú sumu na 1000.- €
634004 - prepravné doporučujeme navýšiť o sumu 250.- € pre FS Smižančanka
0820 - komisia doporučuje zníženie celkových výdavkov kultúry o sumu 16600.- €
0860634004 - prepravné - výmenný pobyt dôchodcov doporučujeme úplne zrušiť tieto
výdavky
10202 - staroba -opatrovateľská služby - komisia doporučuje navýšiť túto položku o sumu
2000.- € na odmeny pre opatrovateľky podľa všeobecných kritérií platov zamestnancov obce
0610635006 - údržba budov a priestorov - identifikovať druh výdavkov

V Smižanoch 3.3.2011



• " .

/
I
i

Zápisnica
zo zasadnutia sociálnej komisie konanej dňa 3.3.2011

Prítomní:

Jozef Svetkovský ..............~
Alžbeta Orinčáková

Mgr. Mária Palušáková
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Genovéva Salajová

Mgr. Michal Bartoš

Róbert Mika

Alena Zubajová

Ľubomíra Murdžáková
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Za OCÚMgr. Ľubica Frankovičová l .


