
P L Á N    P R Á C E 
Komisie sociálnych vecí, rodiny, bytovej politiky a zdravotníctva 

Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni na rok 2016 
 

 Február 2016 Predkladá                                                               Prizvať 
 

1. Správa o sociálnej pomoci a sociálnej                
starostlivosti za rok 2015 

Oddelenie sociálnych 
vecí a bytovej politiky  

1.Vedúci oddelenia 
sociálnych vecí 
a bytovej politiky 

2. Návrh dotácii na rok 2016 Zamestnanec agendy 
dotácií a oddelenie 
sociálnych vecí 
a bytovej politiky 

1.Vedúci oddelenia 
sociálnych vecí 
a bytovej politiky 

3. Komunitný plán Mesta Oddelenie sociálnych 
vecí a bytovej politiky 

1.Vedúci oddelenia 
sociálnych vecí 
a bytovej 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 
 

Oddelenie sociálnych 
vecí a bytovej politiky 
vedúci 

1.Vedúci oddelenia 
sociálnych vecí 
a bytovej politiky  

5. Parkovacie miesta pre fyzické osoby s ŤZP 
 

Oddelenie sociálnych 
vecí a bytovej politiky  

1.Vedúci oddelenia 
sociálnych vecí 
a bytovej politiky  

6. Rôzne 
 

Členovia komisie 1.Vedúci oddelenia 
sociálnych vecí 
a bytovej politiky  

 
 Marec 2016 Predkladá                                                               Prizvať 

 
1. Informácia o bytovej politike Mesta v roku 

2015;  
Prehľad neplatičov v nájomných bytoch   na 
území mesta; 
 Plán opráv na rok 2016 
 

Oddelenie sociálnych 
vecí a bytovej politiky  

1.Vedúci oddelenia 
sociálnych vecí 
a bytovej politiky 
2.Správca bytového 
majetku 

2. Návrh na vytvorenie akčného plánu na 
realizáciu Komunitného plánu Mesta 

Oddelenie sociálnych 
vecí a bytovej politiky 

1.Vedúci oddelenia 
sociálnych vecí 
a bytovej politiky  

3. Parkovacie miesta pre občanov s ŤZP 
 

Oddelenie sociálnych 
vecí a bytovej politiky 

1.Vedúci oddelenia 
sociálnych vecí 
a bytovej 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 
 

Oddelenie sociálnych 
vecí a bytovej politiky 

1.Vedúci oddelenia 
sociálnych vecí 
a bytovej politiky 
2.Správca bytového 
majetku 

5. Rôzne Členovia komisie  
 
 



 Apríl  2016 Predkladá                                                               Prizvať 
 

1. Sociálne služby pre seniorov Oddelenie sociálnych 
vecí a bytovej politiky 
 

1.Vedúci oddelenia 
sociálnych vecí 
a bytovej politiky 
Zástupcovia ZSS  
 
 

2. Preskúmanie opodstatnenosti žiadostí 
o pridelenie bytu v zmysle kritérií pre 
prideľovanie mestských bytov Prerokovanie 
návrhov správcu bytového majetku na zánik 
nájmu v súlade s platným VZN 

Oddelenie sociálnych 
vecí a bytovej politiky 

1.Vedúci oddelenia 
sociálnych vecí 
a bytovej politiky  
2. Správcu bytového 
majetku 

3. Parkovacie miesta pre  fyzické osoby  s ŤZP Oddelenie sociálnych 
vecí a bytovej politiky 

1.Vedúci oddelenia 
sociálnych vecí 
a bytovej politiky 

4. Rôzne Členovia komisie   
 
 

 
 Máj 2016 Predkladá                                                               Prizvať 

 
1. Návrh dotácii na rok 2016 Zamestnanec agendy 

dotácií 
1.Vedúci oddelenia 
sociálnych vecí 
a bytovej politiky 
2.Zamestnanec agendy 
dotácií 

2. Preskúmanie opodstatnenosti žiadostí 
o pridelenie bytu v zmysle kritérií pre 
prideľovanie mestských bytov Prerokovanie 
návrhov správcu bytového majetku na zánik 
nájmu v súlade s platným VZN 

Oddelenie sociálnych 
vecí a bytovej politiky 

1.Vedúci oddelenia 
sociálnych vecí 
a bytovej politiky  
2. Správcu bytového 
majetku 

3. Terénna sociálna práca  a komunitná práca Oddelenie sociálnych 
vecí a bytovej politiky 

1. Vedúci oddelenia 
sociálnych vecí 
a bytovej politiky 

4. Parkovacie miesta pre  fyzické osoby  s ŤZP Oddelenie sociálnych 
vecí a bytovej politiky 

1.Vedúci oddelenia 
sociálnych vecí 
a bytovej politiky 

5. Pomoc pre rodiny s deťmi Oddelenie sociálnych 
vecí a bytovej politiky 

1. Vedúci oddelenia 
sociálnych vecí 
a bytovej politiky 

6. Rôzne Členovia komisie  
 

 

 

 

 

 

 



 September  2016 Predkladá                                                               Prizvať 
 

1. Prehľad neplatičov v nájomných bytoch  na 
území mesta a informácia  o vykonaných 
opatreniach a  vykonávaní sociálnej práce s 
neplatičmi 
 

Oddelenie sociálnych 
vecí a bytovej politiky 

1.Vedúci oddelenia 
sociálnych vecí 
a bytovej politiky 
2.Správca bytového 
majetku 

2. 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 
 

Oddelenie sociálnych 
vecí a bytovej politiky 

1.Vedúci oddelenia 
sociálnych vecí 
a bytovej politiky 

3. Parkovacie miesta pre fyzické osoby s ŤZP Oddelenie sociálnych 
vecí a bytovej politiky 

1.Vedúci oddelenia 
sociálnych vecí 
a bytovej politiky 

4 Cena mesta   
 

Členovia komisie 1.Vedúci oddelenia 
sociálnych vecí 
a bytovej politiky 

5.  Rôzne Členovia komisie  

 

 November  2016 Predkladá                                                               Prizvať 
 

1. Návrh plánu práce na rok 2017 Členovia  komisie 1.Vedúci oddelenia 
sociálnych vecí 
a bytovej politiky 

2. VZN č. 41 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území mesta        

Členovia komisie 1.Vedúci oddelenia 
sociálnych vecí 
a bytovej politiky 

3. Prerokovanie návrhov správcu bytového 
majetku na zánik nájmu v súlade s platným 
VZN 

Oddelenie sociálnych 
vecí a bytovej politiky 

1.Vedúci oddelenia 
sociálnych vecí 
a bytovej politiky 
2.Správca bytového 
majetku 

4. Preskúmanie opodstatnenosti žiadostí 
o pridelenie bytu v zmysle kritérií pre 
prideľovanie mestských bytov 

Oddelenie sociálnych 
vecí a bytovej politiky 

1.Vedúci oddelenia 
sociálnych vecí 
a bytovej politiky 

5. Parkovacie miesta pre občanov s ŤZP 
 

Oddelenie sociálnych 
vecí a bytovej politiky 

1.Vedúci oddelenia 
sociálnych vecí 
a bytovej politiky 

6. Zhodnotenie aktivít v súlade 
s Komunitným plánom  mesta 

Oddelenie sociálnych 
vecí a bytovej politiky 
a členovia komisie 

1.Vedúci oddelenia 
sociálnych vecí 
a bytovej politiky 

7.  Rôzne Členovia komisie  
 

 

 
                                                                                                                   PhDr. Anna Lazorčáková, v.r. 
                                                                                                                       predsedníčka komisie  


