
 

 

 

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 14.02.2019                                      č. 1/2019 

 

 

 

Miesto rokovania: Mestský úrad, malá zasadačka 

 

Prítomní: Mgr. Peter Hrebik, MUDr. Marta Benková, MUDr. Nadežda Suchá, Mgr. Ján 

Tomus, PhDr. PaeDr, Danka Matiová PhD., Mgr. Ľudmila Smreková,  Mgr. Ľudmila    

Stašáková, Mgr. Mária Raššová 

 

Neprítomní: PhDr. Soňa Gaborčáková, PhDr. Anna Lazorčáková 

 

Prizvaní: Mgr. Iveta Redajová 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania  

2. Voľba zástupcu predsedu komisie  

3. Plán práce komisie  

4. Náplň práce komisie 

5. Prideľovanie dotácií – návrh  

6. Príspevok na dofinancovanie opatrovateľskej služby – Charita, financovanie 

neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 

7. Komunitný plán – vyhodnocovanie akčného plánu 

8. Predloženie informatívnej správy o sociálnej pomoci a sociálnej starostlivosti  

za rok 2018 

9. Rôzne (informácie o plánovanej zmene VZN č. 6 ktorým sa stanovujú zásady 

prideľovania a spravovania mestských bytov v Meste Stará Ľubovňa  a VZN č. 63 

o poskytovaní opatrovateľskej služby a poskytovaní finančného príspevku na sociálnu 

pomoc) 

 



 

 

 

 

K bodu č. 1: Otvorenie a schválenie programu rokovania 

 

Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Peter Hrebík. Privítal prítomných 

a skonštatoval, že na rokovaní komisie sú prítomní ôsmi členovia. Neprítomné PhDr. Soňa 

Gaborčáková, PhDr. Anna Lazorčáková svoju neúčasť ospravedlnili.   

Mgr. Peter Hrebík predniesol návrh programu, ktorým sa zasadanie komisie bude 

riadiť. 

 

HLASOVANIE  

počet členov komisie:  10 

prítomní:   8 

hlasovali za: Mgr. Peter Hrebik, MUDr. Marta Benková, MUDr. Nadežda 

Suchá, Mgr. Ján  Tomus, PhDr. PaeDr, Danka Matiová PhD., 

Mgr. Ľudmila Smreková,  Mgr. Ľudmila   Stašáková                                                  

hlasovali proti:  0   

hlasovania sa zdržali:  Mgr. Mária Raššová   

Prijaté uznesenie: 

Komisia schválila navrhnutý program a odporúča postupovať v zmysle predloženého návrhu. 

 

 

 

 

K bodu č. 2: Voľba zástupcu predsedu komisie 

 

Členovia komisie si volili zástupcu predsedu komisie na základe skúseností 

z predchádzajúcich období a za kandidáta navrhli Mgr. Jána Tomusa, ktorý s kandidatúrou 

súhlasil.  

 

HLASOVANIE  

počet členov komisie:  10 

prítomní:   8 

hlasovali za: Mgr. Peter Hrebik, MUDr. Marta Benková, MUDr. Nadežda 

Suchá, PhDr. PaeDr, Danka Matiová PhD., Mgr. Ľudmila 

Smreková,  Mgr. Ľudmila   Stašáková                                                  

hlasovali proti:  0   

hlasovania sa zdržali:  Mgr. Ján  Tomus, Mgr. Mária Raššová   

Prijaté uznesenie: 

Komisia schválila zástupcu predsedu komisie Mgr. Jána Tomusa.  

 

 

 

K bodu č. 3:  Plán práce komisie 

 

Mgr. Peter Hrebík predniesol návrh plánu práce komisie, termíny komisií a témy, ktorým sa 

bude komisia počas zasadnutí venovať.  

 



HLASOVANIE  

počet členov komisie:  10 

prítomní:   8 

hlasovali za: Mgr. Peter Hrebik, MUDr. Marta Benková, MUDr. Nadežda 

Suchá, Mgr. Ján  Tomus, PhDr. PaeDr, Danka Matiová PhD., 

Mgr. Ľudmila Smreková,  Mgr. Ľudmila   Stašáková   

hlasovali proti:  0   

hlasovania sa zdržali:  Mgr. Mária Raššová   

 

 

Prijaté uznesenie: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť plán práce komisie 

v zmysle predloženého návrhu.   

 

 

K bodu č. 4:  Náplň  práce komisie 

 

Mgr. Peter Hrebík predniesol návrh náplne práce komisie. Členovia komisie po diskusii 

doplnili ďalšie body náplne práce.  

 

HLASOVANIE  

počet členov komisie:  10 

prítomní:   8 

hlasovali za: Mgr. Peter Hrebik, MUDr. Marta Benková, MUDr. Nadežda 

Suchá, Mgr. Ján  Tomus, PhDr. PaeDr, Danka Matiová PhD., 

Mgr. Ľudmila Smreková,  Mgr. Ľudmila   Stašáková   

hlasovali proti:  0   

hlasovania sa zdržali:  Mgr. Mária Raššová   

 

 

Prijaté uznesenie: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Ľubovni určiť  náplň práce Komisie 

sociálnych vecí, rodiny, bytovej politiky a zdravotníctva pri MsZ v Starej Ľubovni v zmysle 

predloženého návrhu.  

 

 

K bodu č. 5: Dotácie na rok 2019 - žiadosti 

 

Na úvod rokovania o žiadostiach o dotácie na rok 2019 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. 

  

      
 

 



 
 
 

 
                                      ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE DOTÁCIE - SOCIÁLNA OBLASŤ - ROK   2019 

   

 

 
 

Suma na prerozdelenie:    9 100, 00€ 
     

P. č.  Žiadateľ Účel 
Požadovaná 
dotácia v € 

Odporúčanie     
komisie 

1 Gréckokatolícka charita Prešov -             
návšteva Sanktuárium Božieho 
milosrdenstva v Krakove 800,00    800,00 

2 
Gréckokatolícka charita Prešov -             
Dom sv. Anny 

Prevádzkové náklady  Domu sv. 
Anny  energie, revizie , opravy, 
materiálové prostriedky 3 000,00    3 000,00 

3 Združenie rodičov pri špeciálnej ZŠ 

Divadelná prehliadka Z rozprávky 
do rozprávky, ceny, stravné, 
občerstvenie, tlač propagačných 
materiálov -  250,00    250,00 

4 Spišská katolícka charita 
Pomôcky na skvalitnenie života 
seniorov 800,00    800,00 

  SPOLU v € 4 850,00    4 850,00 

 
 
 
 
 

                  Komisia  konštatuje, že suma na prerozdelenie  je  9 100 €. Celkovo boli na rokovanie komisie  

           predložené  4 žiadosti žiadateľov -  Gréckokatolícka charita Prešov, Gréckokatolícka charita  

           Prešov - Dom sv. Anny, Združenie rodičov pri špeciálnej ZŠ, Spišská katolícka charita.  

 

            Komisia sa rozhodla schvaľovať jednotlivé žiadosti oddelene. 
 

     
   

  

  

   

HLASOVANIE – Účel  Návšteva Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove 

počet členov komisie:  10 

prítomní:   7 (Mgr. Ľudmila Smreková musela po ospravedlnení odísť)  

hlasovali za: Mgr. Peter Hrebik, MUDr. Marta Benková, MUDr. Nadežda 

Suchá, Mgr. Ján  Tomus, PhDr. PaeDr, Danka Matiová PhD., 

Mgr. Ľudmila  Stašáková   

 

 

hlasovali proti:  0   

hlasovania sa zdržali:  Mgr. Mária Raššová   



 

Prijaté uznesenie: Komisia odporúča schváliť uvedenú žiadosť o dotáciu podľa 

predloženého návrhu. 

 

 

 

HLASOVANIE – Gréckokatolícka charita Prešov - Dom sv. Anny 

počet členov komisie:  10 

prítomní:   7 (Mgr. Ľudmila Smreková musela po ospravedlnení odísť)  

hlasovali za: Mgr. Peter Hrebik, MUDr. Nadežda Suchá, Mgr. Ján  Tomus, 

PhDr. PaeDr, Danka Matiová PhD., Mgr. Ľudmila  Stašáková   

hlasovali proti:  0   

hlasovania sa zdržali:  MUDr. Marta Benková, Mgr. Mária Raššová  

 

Prijaté uznesenie: Komisia odporúča schváliť uvedenú žiadosť o dotácie podľa predloženého 

návrhu. 

Komisia žiada uviesť v zmluve o poskytnutí dotácie pre Gréckokatolícku charitu Prešov: 

„Gréckokatolícka charita Prešov v období do 31.12.2019 nevypovedá zmluvu žiadnemu 

klientovi s trvalým pobytom v Starej Ľubovni. V prípade ukončenia zmluvy zo strany 

poskytovateľa, bude musieť vrátiť adekvátnu časť dotácie.“ 

 

Komisia iniciuje stretnutie členov komisie s právnym oddelením Mestského úradu v súvislosti 

s návrhom na zmenu VZN o dotáciách (zmeny lehôt, väčšia informovanosť a zapojenie 

širšieho spektra žiadateľov o dotáciu, možnosť využitia nevyčerpaných prostriedkov na iné 

účely).  

 

 

HLASOVANIE – Združenie rodičov pri špeciálnej ZŠ a Spišská katolícka Charita 

počet členov komisie:  10 

prítomní:   7 (Mgr. Ľudmila Smreková musela po ospravedlnení odísť)  

hlasovali za: Mgr. Peter Hrebik, MUDr. Marta Benková, MUDr. Nadežda 

Suchá, Mgr. Ján  Tomus, PhDr. PaeDr, Danka Matiová PhD., 

Mgr. Ľudmila  Stašáková   

hlasovali proti:  0   

hlasovania sa zdržali:  Mgr. Mária Raššová  

 

Prijaté uznesenie: Komisia odporúča schváliť uvedenú žiadosť o dotáciu podľa 

predloženého návrhu. 

 

 

 

K bodu č. 5: Príspevok na dofinancovanie opatrovateľskej služby – Charita, financovanie 

neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 

 

Mgr. Mária Raššová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a bytovej politiky, oboznámila 

prítomných členov so žiadosťou Spišskej katolíckej Charity o finančný príspevok na 

dofinancovanie opatrovateľskej služby v období od 01.02.2019-31.12.2019. Spišská katolícka 

Charita  zabezpečuje opatrovateľskú službu pre občana Mesta, ale nakoľko náklady na tieto 

službu nedokážu pokryť príjmy z projektu, do ktorého sa zapojili, ani príspevok občana, 



žiadajú o príspevok Mesto. Vo svojej žiadosti prosili o postúpenie žiadosti na sociálnu 

komisiu. V zmysle Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách nemôže Mesto poskytnúť 

takýto príspevok, nakoľko klient o zabezpečenie takejto služby nepožiadal a Mesto nemá so 

spoločnosťou uzatvorenú platnú zmluvu. Podobných žiadostí od iných neverejných 

poskytovateľov v poslednom období pribúda.   

 

 

K bodu č. 7: Komunitný plán – vyhodnocovanie akčného plánu 

 

Členovia komisie prijali základné informácie o nutnosti vyhodnotiť plnenie akčných úloh 

Komunitného plánu a nakoľko je táto úloha samostatným bodom nasledujúceho stretnutia 

komisie, budú sa ňou zaoberať v súlade so schváleným plánom činnosti.  

 

 

K bodu č. 8: Predloženie informatívnej správy o sociálnej pomoci a sociálnej starostlivosti  

za rok 2018 

 

Mgr. Mária Raššová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a bytovej politiky, predniesla 

prítomným členom Informatívnu správu o sociálnej pomoci a sociálnej starostlivosti za rok 

2018. Mgr. Ján Tomus požiadal o doplnenie informácie o výške dlhu za nájomné byty od 

nájomcov, ktorí opustili mestské byty (staré dlhy). Dotazoval sa na kapacitné možnosti 

opatrovateľskej služby v Meste a možnostiach náhradného bývania pre obyvateľov súčasných 

mestských domov v lokalite Podsadek a SNP.  

 

Prijaté uznesenie: Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Ľubovni vziať na 

vedomie Informatívnu správu o činnosti Mesta Stará Ľubovňa v oblasti sociálnej pomoci 

a sociálnej starostlivosti za rok 2018. 

 

K bodu č. 9: Rôzne (informácie o plánovanej zmene VZN č. 63 a č. 6) 

Mgr. Mária Raššová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a bytovej politiky, informovala členov 

komisie o plánovanej zmene VZN o bytoch a stravovaní dôchodcov, ktoré budú podrobnejšie 

spracované v nasledujúcom období a sú samostatným bodom v ročnom pláne komisie.  

 

     Na záver Mgr. Peter Hrebík poďakoval všetkým za účasť a ukončil rokovanie. 

 

 

Stará Ľubovňa, 18.02.2019 

 

                                                                                                 

        

                                                                                                   .............................................. 

                                                               Mgr. Peter Hrebik  

                                                                                                           Predseda komisie 

 

 

 

Z a p í s a l a: Mgr. Mária Raššová 

 


