
 

 

 

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA 
 

Plán práce Komisie sociálnych vecí, rodiny, bytovej politiky a zdravotníctva 

Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni na rok 2020 

 

 

 január 2020 Predkladá Prizvať 

1. Správa o sociálnej pomoci a sociálnej 

starostlivosti za rok 2019 

Odd. soc. vecí a byt. 

politiky 

 

2. Návrh dotácií na rok 2020 Zamestnanec agendy 

dotácií a odd. soc. 

vecí a byt. politiky 

 

3. Komunitný plán Mesta  - zhodnotenie 

akčného plánu za rok 2019 a Akčný plán 

na rok 2020 

Odd. soc. vecí a byt. 

politiky 

 

4. Rôzne Členovia komisie  

 

 

 

 apríl 2020 Predkladá Prizvať 

1. Informácia o bytovej politike Mesta v roku 

2019 

 

Odd. soc. vecí a byt. 

politiky 

Pracovníka 

agendy bytovej 

politiky 

2. Komunitný plán Mesta  - príprava nového 

plánu na obdobie 2021-2024 

Odd. soc. vecí a byt. 

politiky 

 

3. Parkovacie miesta pre občanov s ŤZP Odd. soc. vecí a byt. 

politiky 

 

4. Preskúmanie opodstatnenosti žiadostí 

o pridelenie bytu v zmysle kritérií pre 

prideľovanie mestských bytov 

a prerokovanie návrhov správcu bytového 

majetku na zánik nájmu v súlade s platným 

VZN 

Odd. soc. vecí a byt. 

politiky 

 

 

5. Rôzne Členovia komisie  

 

 

 

 



 máj 2020 Predkladá Prizvať 

1. Sociálne služby pre seniorov Odd. soc. vecí a byt. 

politiky 

 Zástupcov ZSS 

2 Komunitný plán Mesta  - príprava nového 

plánu na obdobie 2021-2024 

Odd. soc. vecí a byt. 

politiky 

 

3. Parkovacie miesta pre občanov s ŤZP Odd. soc. vecí a byt. 

politiky 

 

4. Preskúmanie opodstatnenosti žiadostí 

o pridelenie bytu v zmysle kritérií pre 

prideľovanie mestských bytov 

a prerokovanie návrhov správcu bytového 

majetku na zánik nájmu v súlade s platným 

VZN 

Odd. soc. vecí a byt. 

politiky 

 Pracovníka 

agendy bytovej 

politiky 

5. Rôzne Členovia komisie  

 

  august 2020 Predkladá Prizvať 

1. Prehľad neplatičov v nájomných bytoch na 

území Mesta a informácia o vykonaných 

opatreniach a vykonávaní sociálnej práce s 

neplatičmi 

 

Odd. soc. vecí a byt. 

politiky 

 Správcu bytového 

majetku 

2. Komunitný plán Mesta  - príprava nového 

plánu na obdobie 2021-2024 

Odd. soc. vecí a byt. 

politiky 

 

3. Preskúmanie opodstatnenosti žiadostí 

o pridelenie bytu v zmysle kritérií pre 

prideľovanie mestských bytov 

a prerokovanie návrhov správcu bytového 

majetku na zánik nájmu v súlade s platným 

VZN 

Odd. soc. vecí a byt. 

politiky 

Pracovníka 

agendy bytovej 

politiky 

4. Parkovacie miesta pre občanov s ŤZP Odd. soc. vecí a byt. 

politiky 

 

5. Rôzne Členovia komisie  

 

 október 2020 Predkladá Prizvať 

1. Parkovacie miesta pre občanov s ŤZP Odd. soc. vecí a byt. 

politiky 

 

2. Plán práce komisie na rok 2020 Členovia komisie  

3. Komunitný plán Mesta  - príprava nového 

plánu na obdobie 2021-2024 

Odd. soc. vecí a byt. 

politiky 

 

4. Preskúmanie opodstatnenosti žiadostí 

o pridelenie bytu v zmysle kritérií pre 

prideľovanie mestských bytov a 

prerokovanie návrhov správcu bytového 

majetku na zánik nájmu v súlade s platným 

VZN 

Odd. soc. vecí a byt. 

politiky 

1. Vedúceho odd. 

soc. vecí a byt. 

politiky 

2. pracovníka 

agendy bytovej 

politiky 

45 Rôzne Členovia komisie  

 



 

  november 2020 Predkladá Prizvať 

1. Preskúmanie opodstatnenosti žiadostí 

o pridelenie bytu v zmysle kritérií pre 

prideľovanie mestských bytov a  

prerokovanie návrhov správcu bytového 

majetku na zánik nájmu v súlade s platným 

VZN 

Odd. soc. vecí a byt. 

politiky 

  

2. Parkovacie miesta pre občanov s ŤZP Odd. soc. vecí a byt. 

politiky 

 

3. Komunitný plán Mesta  - na obdobie 2021-

2024 

Odd. soc. vecí a byt. 

politiky 

 

4. Rôzne Členovia komisie  

 

 

V Starej Ľubovni, 16.10.2019                                                                          Mgr. Ján Tomus 

predsedajúci komisie 


