
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia  sociálnej komisie konanej dňa  18. 8.. 2011 

 

 

Prítomní:  

 

 

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

 

     Alţbeta Orinčáková   .................................................... 

 

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

 

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

 

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

 

     Róbert Mika    ....................neprítomný............. 

        

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

 

     Ľubomíra Murdţáková   .................................................... 

        

          

 

Za OcÚ Mgr. Ľubica Frankovičová   .................................................... 

 

 

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

 

 

Program: 

 

1. Opatrovateľská sluţba p. Anna Neupauerová 

2. Navýšenie hodín poskytovania OS p. Agnesa Grečková 

3. Ţiadosť o finančnú pôţičku p. Ján Petrovič 

4. Ţiadosť o pridelenie nájomného bytu p. Šubová 

5. Čerpanie rozpočtu v programe opatrovateľská sluţba za I. polrok 2011 

 

 

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

prítomných oboznámil s programom.  

 

 

1. Pani Anna Neupauerová dňa 25. 7. 2011 podala ţiadosť o poskytovanie 

opatrovateľskej sluţby, ktorej zdravotný stav  nedovoľuje, samostatne zabezpečovať 

chod svojej domácnosti a vykonávať základné ţivotné úkony. Po úmrtí manţela, ktorý 

ju opatroval je nútená ţiadať o opatrovateľku. 

Komisia po preštudovaní priloţenej dokumentácie a zhodnotení vzniknutej situácie 

doporučuje menovanej prideliť opatrovateľku s účinnosťou od 1. 9. 2011 . 



 

2. Pani Agnesa Grečková, resp. dcéra p. Bubelínyová, ktorá zastupuje svoju bezvládnu 

matku poţiadala o navýšenie hodín opatrovateľskej sluţby zo 4 na 8. Ţiadosť  

odôvodňuje  zhoršením zdravotného stavu svojej matky a nutnosťou 24 hod. dohľadu 

a starostlivosti o ňu. P. Bubelínyová sa zamestnala a preto nemôţe sama zabezpečovať 

opatrovanie svojej matky. Ona sama opatruje matku v popoludňajších hodinách 

a v noci, ale potrebuje pomoc pri dennej starostlivosti počas jej pracovných hodín. 

Komisia doporučila p. Bubelínyovej obrátiť sa na SČK o pomoc pri opatrovaní matky, 

ktorý je pomôţe vykryť zvyšné hodiny opatrovania prostredníctvom ich 

opatrovateľky.  

3. Pán Ján Petrovič poţiadal obecný úrad o poskytnutie sociálnej pôţičky, ktorú by 

pouţil na rekonštrukciu svojho rodinného domu. Dom obýva spolu so svojou rodinou 

a ten  je v dezolátnom stave.  

Komisia v musí konať v zmysle platných právnych noriem a tie nedovoľujú 

poskytovanie sociálnych pôţičiek. Z toho dôvodu mu komisia odporúča odporúča 

obrátiť sa na komerčnú inštitúciu 

4. P. Miriam Šubová poţiadala o urýchlené riešenie jej bytovej otázky. Po rozvode býva 

s dvoma mal. deťmi v podnájme, ktorý má dohodnutý na dobu určitú. Bytový problém 

chce riešiť trvalým bydliskom a s ohľadom na mal.  deti navštevujú ZŠ v Smiţanoch. 

Je zamestnaná do nočných hodín a dohľad nad deťmi by mohol vykonávať aj bývalý 

manţel. Preto trvá na pridelenie bytu v Smiţanoch.  

Komisia vzhľadom k tomu, ţe momentálne obec nedisponuje ţiadnym voľným 

nájomným bytom vedie ţiadosť p. Šubovej v evidencii ţiadateľov.  

5. Na zasadnutie sociálno-bytovej komisie bola prizvaná aj hlavná kontrolórka obce Ing. 

Iveta Dobšinská, ktorú členovia komisie vyzvali, aby poskytla informácie o čerpaní 

rozpočtu z programu opatrovateľská sluţba za I. polrok 2011. Komisia túto informáciu 

potrebovala k tomu, aby zhodnotila stav počtu opatrovateliek a finančné krytie 

nákladov na ich činnosť.  

Hlavná kontrolórka obce, ako aj členovia komisie skonštatovali, ţe  stav čerpania 

finančný prostriedkov je v zmysle schváleného rozpočtu.  

 

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

za účasť.  


