
1 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia  sociálnej komisie konanej dňa  16.11. 2011 

 

 

Prítomní:  

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

        

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

 

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

        

          

 

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

 

 

  Ing. Iveta Dobšinská    ..................................................... 
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Program: 

 

1. Žiadosť o zrušenie nájomného vzťahu  

2. Žiadosti o opatrovateľskú službu  

3. Žiadosť o odkázanosti o opatrovateľskú službu 

4. Informácie hlavnej kontrolórky obce o finančných záležitostiach na Starobu – 

opatrovateľská služba 

5. Vyjadrenie sociálnej a bytovej komisie k rozpočtu na rok 2012 

 

 

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

prítomných oboznámil s programom.  

 

 

1. Pani Anna Nálepková, bytom Pavla Suržina 3/67, byt č. 8 Smižany požiadala 

o výpoveď z nájmu ku dňu 1.12.2011. 

Komisia odporúča prijatie žiadosti o zrušenie nájomného vzťahu pani A. Nálepkovej. 

 

     1.b/ Na základe zrušenia nájomného vzťahu p. Nálepkovej a posúdenia prijatých žiadosti o 

nájomné byty obce Smižany v r. 2011 spĺňali dané požiadavky dve žiadosti.  Sociálna 

a bytová komisia hlasovaním doporučuje pridelenie bytu č. 8, Bc. Lucii Beckovej, 

bytom Tatranská 87, Smižany.    

 Obec naďalej eviduje  prijaté žiadosti na nájomné byty v obci Smižany. 

 

2. Dňa 30.9.2011 podala pani Anna Novotná, Sládkovičova 28, Smižany žiadosť 

o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – Opatrovateľskú službu. 

Sociálna a bytová komisia na základe hlasovania a preštudovania predložených 

posudkov a akútneho zdravotnému stavu  doporučuje poskytnúť sociálnu starostlivosť 

p. Anne Novotnej v domácom prostredí na celodenný úväzok.  

 

2.b/  Obec Smižany dňa 30.9.2011 prijala žiadosť pána Františka Richtarčíka, Iliašovská ul. 

36, Smižany o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – Opatrovateľskú službu.  Pán 

Richtarčík je odkázaný na celodennú starostlivosť, ktorú mu zabezpečuje rodina. 

 Komisia na základe sociálneho posudku odporúča šetrenie v domácnosti žiadateľa 

o opatrovateľskú službu. Termín: do 30.11.2011.  

 

2.c/ Obecný úrad Smižany prijal dňa 14.11.2011 opakovanú Žiadosť o posúdenie 

odkázanosti na sociálnu službu – Opatrovateľská služba pani Agnesy Grečkovej, 

Slovenského raja 20, Smižany. Sociálna a bytová komisia odporúča vykonať šetrenie 

v domácnosti žiadateľky pani Agnesy Grečkovej. Termín: do 30.11.2011. 

 

3. Dňa 12.10.2011 obecný úrad Smižany prijal žiadosť pána Tibora Duľu, bytom Lipová 

26, Smižany o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov. 

Komisia preštudovala a posúdila predložené dokumenty a posudky žiadateľa. 

Sociálna a bytová komisia z dôvodu, že obec Smižany nedisponuje sociálnym zariadením 

a vzhľadom k prijatému rozpočtu na opatrovateľskú službu momentálne nemôže 

vyhovieť tejto žiadosti. Na základe lekárskeho nálezu komisia odporúča umiestnenie 

menovaného do zariadenia pre seniorov na náklady rodinných príslušníkov. 
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4.  Ing. Iveta Dobšinská, hlavná kontrolórka obce Smižany informovala Sociálnu a bytovú 

komisiu o stave čerpania finančných prostriedkov v položke výdavkového rozpočtu obce 

Staroba – Opatrovateľská služba za rok 2011. Obec Smižany poskytuje opatrovateľskú 

službu a prispieva na sociálnu službu v zariadeniach pre seniorov. Prijatý rozpočet  na 

rok 2011 je vyčerpaný. 

 

5. Sociálna a bytová komisia po prerokovaní  predloženého rozpočtu na rok 2012 navrhuje 

v položke 10202 Staroba - Opatrovateľská služba, transfer neziskovej organizácii 

navýšenie z 13 000,- Eur na 17 000,- Eur. Ako dôvod uvádza, že obec Smižany 

nedisponuje sociálnym zariadením pre seniorov a má vysoký počet obyvateľov 

v dôchodkovom veku, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. Na základe 

analýzy sociologických a demografických údajov obce je osamelo žijúcich občanov nad 

65 rokov 116 a počet občanov so zdravotným postihnutím 545. A podiel osôb 

potrebujúcich opatrovateľskú službu sa neustále zvyšuje. 

Sociálna a bytová komisia zároveň odporúča predpokladané navýšenie počtu 

opatrovateliek na plný úväzok - 15 a na skrátený úväzok - 4.  Komisia odporúča 

vypracovať dodatok k VZN č. 90/2011 na  spolufinancovanie  rodinných príslušníkov pri 

ekonomicky oprávnených nákladoch. 

 

 

 

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

za účasť.  


