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Predseda sociálno-bytovej komisie zvolal jej zasadnutie s týmto programom: 

 

 

 

1. Otvorenie 

2. Ţiadosť o pridelenie nájomného bytu  

3. Finančný príspevok pri úmrtí člena rodiny 

4. Ţiadosť sociálneho zariadenia PROAUSTIK, n.o., rehabilitačné stredisko o finančnú 

kontrolu 

5. Ţiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu sluţbu a Opatrovateľskú sluţbu 

 

 

 

 

 

2. Dňa 2.9.2011 bola doručená na Obecný úrad v Smiţanoch ţiadosť p. Krzeminskej 

Zlatice, nar. 1965 o pridelenie nájomného bytu v Smiţanoch. V kritériach prijatých 

obcou Smiţany na prideľovanie nájomných bytov je aj podmienka trvalého bydliska 

v obci Smiţany po dobu minimálne 5 rokov. Nakoľko p. Krzeminská Zlatica nespĺňa 

jednu z týchto podmienok, soc. a bytová komisia nedoporučuje Obecnému 

zastupiteľstvu v Smiţanoch zaradiť p. Krzeminskú do poradovníka ţiadateľov na 

pridelenie nájomného bytu.  

P. Krzeminská má v súčasnosti trvalý pobyt na ul. Okruţnej 13, Smiţany u manţelov 

Krištoforyovcov.   

 

3. Dňa 5.9.2011 poţiadala obyvateľka obce p. Oľga Šarišská, nar. 1965, bytom Zelená  

č. 93, Smiţany o finančný príspevok na zabezpečenie pohrebu syna Františka 

Šarišského, ktorý zomrel 1.9.2011. Sociálna a bytová komisia v rozpočte obce na rok 

2011 nemá vyčlenené finančné prostriedky a v predchádzajúcom období 

neposkytovala finančné prostriedky na príspevky v podobných prípadoch.  

Sociálna a bytová komisia nedoporučuje OZ poskytnutie finančného príspevku pre    

p. Šarišskú Oľgu. 

(na margo uvádzame, ţe byt č. 593/93, kde má p. Šarišská Oľga trvalé bydlisko je 

nedoplatok na dani od r. 2002 – r. 2011 v sume 183,90 Eur – 2 026,89 Sk) 

 

4. Obecný úrad Smiţany prijal dňa 6.7.2011 „Ţiadosť o podporu“ sociálneho zariadenia 

PROAUSTIK, n.o. Hutnícka 18, Spišská Nová Ves, na poskytnutie finančnej pomoci 

pri kúpe budovy sociálneho zariadenia pre osoby, ktoré sú zdravotne postihnuté. Dňa 

18.7.2011 Obecná rada v Smiţanoch neodporučila finančnú pomoc zariadeniu, 

z dôvodu uţ prijatého rozpočtu na rok 2011 a taktieţ  tým, ţe obec plánuje v blízkej 

budúcnosti za pomoci fondov vybudovať vlastné zariadenie domova sociálnych 

sluţieb. Sociálna a bytová komisia doporučuje p. riaditeľke Mgr. Jakubcovej Márii 

poţiadať o finančnú dotáciu, ktorá by bola zahrnutá do rozpočtu obce na rok 2012  na 

troch obyvateľov Smiţian, navštevujúcich rehabilitačné stredisko na ul. Hutníckej 18, 

Spišská Nová Ves, do termínu 15.11.2011 na OcÚ Smiţany.  

 

5. Dňa 7.9.2011 OcÚ Smiţany prijal ţiadosť p. Márii Prokeinovej o posúdenie 

odkázanosti na soc. sluţbu a Opatrovateľskú sluţbu. V ţiadosti sa uvádza 

odôvodnenie na posúdenie sociálnej sluţby, kde p. Prokeinová Mária v r. 2007 dostala 

mozgovú príhodu s trvalými následkami. Po fraktúre nohy a ruky 26.12.2010 uţ nie je 



schopná si zabezpečiť ani základné ţivotné funkcie. Na základe vyhodnotenia nálezu 

všeobecného lekára p. Prokeinová M. vyţaduje nepretrţitú 24-hodinovú opateru.  

Z dôvodu, ţe obec Smiţany nedisponuje sociálnym zariadením a mesto Spišská Nová 

Ves z kapacitných dôvodov nemôţe vyhovieť tejto ţiadosti, p. Mgr. Bartoš Michal, 

riaditeľ domova sociálnych sluţieb v Nálepkove a člen soc. a bytovej komisie 

ubezpečil komisiu, ţe v takomto prípade príjme p. Prokeinovú do uvedeného domova 

sociálnych sluţieb. 

Sociálna a bytová komisia vzhľadom k akútnemu zdravotnému stavu p. Prokeinovej 

doporučuje OZ  čo najskoršie prijatie do doma sociálnych sluţieb Nálepkovo.  

 

 

 

 


