
 
 
 

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA 
 

 
 

Z á p i s n i c a 
 

z rokovania Komisie sociálnych vecí, rodiny, bytovej politiky a zdravotníctva pri MsZ 
v Starej Ľubovni 

 
      zo dňa 22.01.2018                                      č. 1/2018 
 
 
 
Miesto rokovania: Mestský úrad, veľká zasadačka 
 
Prítomní: PhDr. Anna Lazorčáková, PhDr. Soňa Gaborčáková, Mgr. Ľudmila    
                  Stašáková, Mgr. Peter Hrebik,  Ing. Mikuláš Jura, Mgr. Zuzana Holíková 
 
Neprítomní: MUDr. Marta Benková 
 
Prizvaní: PhDr. Dušan Kasenčák 
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 
                  
2. Prerozdelenie bytov 
     
3. Dotácie na rok 2017 - žiadosti 
 
4. VZN o soc. službách 
 
5. Rôzne 
 
 
K bodu č. 1: Otvorenie a schválenie programu rokovania 
 

Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie PhDr. Anna Lazorčáková. 
Privítala prítomných a skonštatovala, že na rokovaní komisie sú prítomní šiesti členovia. Nie 
je prítomná MUDr. Marta Benková, ktorá sa ospravedlnila.  

PhDr. Anna Lazorčáková predniesla návrh programu, ktorým sa zasadanie komisie 
bude riadiť. 
 
 
 
 

 



HLASOVANIE  
počet členov komisie:  7 
prítomní:   5 
hlasovali za: PhDr. Anna Lazorčáková, PhDr. Soňa Gaborčáková, Mgr. 

Ľudmila Stašáková, Mgr. Peter Hrebik, Ing. Mikuláš  Jura,  
                                               Mgr. Zuzana Holíková 
hlasovali proti:  0   
hlasovania sa zdržali:  0   
Prijaté uznesenie: 
Komisia schválila navrhnutý program a odporúča postupovať v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
K bodu č. 2: Prerozdelenie bytov 
Predložené žiadosti: zoznam všetkých 88 evidovaných žiadostí 
Mestský nájomný byt č.9, Levočská 1527/20, 2- izbový byt 
Pompa Jozef- žiadosť o výmenu bytu- momentálne bytom Levočská 38, garsónka 
Výmena bytu je možná z dôvodu plánovaného odpredaja uvoľnej garsónky cez VOS. 
 
Mestský nájomný byt č.12, Za vodou 1895/31, 1-izbový byt 
Kleinová Martina, žiadosť č. 23/2017 
 
HLASOVANIE  
počet členov komisie:  7 
prítomní:   5 
hlasovali za: PhDr. Anna Lazorčáková, PhDr. Soňa Gaborčáková, Mgr. 

Ľudmila Stašáková, Mgr. Peter Hrebik, Ing. Mikuláš  Jura,  
                                               Mgr. Zuzana Holíková 
hlasovali proti:  0   
hlasovania sa zdržali:  0   
 
 
Prijaté uznesenie: 
Komisia odporúča obsadiť voľné byty podľa návrhu: 
Pompa Jozef, Levočská 1527/20, 
Kleinová Martina, Za vodou 1895/31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu č. 3: Dotácie na rok 2018 - žiadosti 
 

Na úvod rokovania o žiadostiach o dotácie na rok 2018 sa komisia rozhodla riadiť 
kritériami pre poskytovanie dotácií v sociálnej oblasti  
- výška získaných prostriedkov vlastnou činnosťou, 
- prezentácia mesta, 
- odborné vzdelávanie 
- integrácia  fyzických osôb s ŤZP formou pracovnej terapie, 
- počet zapojených jednotlivcov a ich záujem na projekte, 
- rehabilitačné a spoločensko-kultúrne aktivity seniorov, 
- prevádzkové náklady zariadení sociálnych služieb. 

  
     Komisia  konštatuje, že suma na prerozdelenie v je  9 100 €. Celkovo boli na rokovanie 
komisie predložené 3 žiadosti žiadateľov-   
Gréckokatolícka charita Prešov, Združenie rodičov pri špeciálnej ZŠ, Spišská katolícka charita a 
navrhuje schváliť ich nasledovne: 

P. 
č. 

Žiadateľ Účel Požadovaná 
dotácia v € 

Odporúčaná 
dotácia v € 

     
1 Gréckokatolícka 

charita Prešov 
Spoznávanie historických pamiatok hlavného 
mesta 

3 500 3 500 

  Materiálové prostriedky, prevádzkové náklady   
2 Združenie 

rodičov pri 
špeciálnej ZŠ 
 

Divadelná prehliadka Z rozprávky do rozprávky 
 

250 250 

3 Spišská kat. 
charita 

Nákup zdravot. materiálu a pomôcok na 
skvalitnenie života seniorov 
 

700 700 

  SPOLU v € 4 450 4 450 
 
 
HLASOVANIE  
počet členov komisie:  7 
prítomní:   5 
hlasovali za: PhDr. Anna Lazorčáková, PhDr. Soňa Gaborčáková, Mgr. 

Ľudmila Stašáková, Mgr. Peter Hrebik, Ing. Mikuláš  Jura,  
                                               Mgr. Zuzana Holíková 
hlasovali proti:  0   
hlasovania sa zdržali:  0   
 
Prijaté uznesenie: 
Komisia odporúča schváliť v prvej etape uvedené žiadosti o dotácie podľa predloženého 
návrhu. 
Zároveň komisia žiada uviesť v zmluve o poskytnutí dotácie pre Gréckokatolícku charitu 
Prešov: „Gréckokatolícka charita Prešov v období do 31.12.2018 nevypovedá zmluvu 
žiadnemu klientovi s trvalým pobytom v Starej Ľubovni. V prípade ukončenia zmluvy zo strany 
poskytovateľa, bude musieť vrátiť adekvátnu časť dotácie.“ 
 



K bodu č. 4: VZN o sociálnych službách 
 
PhDr. Soňa Gaborčáková, členka komisie a poslankyňa NR SR, členov komisie oboznámila 
so zmenami zákona č. 448/2008 o sociálnych službách týkajúcich sa poskytovania sociálnych 
služieb v meste. Komisia sa zmenami bude zaoberať i na nasledujúcom zasadnutí a následne 
pristúpi k zmene VZN 51/2009. 
 
 
 
 
 
     Na záver PhDr. Anna Lazorčáková poďakovala všetkým za účasť a ukončila rokovanie. 
 
 
Stará Ľubovňa 26.01.2018                                                                                                  
 
                                                                                                 
             

 
                                                                                                   .............................................. 
                                                             PhDr. Anna Lazorčáková 
                                                                                                           Predsedníčka komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z a p í s a l a: Mgr. Zuzana Holíková 
 
O v e r i l a:    Mgr. Ľudmila Stašáková, členka komisie 
 


