
 
 
 

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 03.02.2016                                      č. 2/2016 
 
 
Miesto rokovania: Mestský úrad, malá zasadačka 
 
Prítomní: PhDr. Anna Lazorčáková, Mgr. Ľudmila Stašáková, Mgr. Peter Hrebik, 
                  Ing. Mikuláš Jura, Ing. Ľudmila Murcková 
 
Neprítomní: Anna Kesselová, MUDr. Benková Marta,  Mgr. Soňa Gaborčáková  
 
Prizvaný: Mgr. Ján Tomus  
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania      
            
2. Dotácie na rok 2016 - žiadosti 
     
3. 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 piati členovia. Nie je 
prítomná pani Anna Kesselová, MUDr. Benková Marta, Mgr. Soňa Gaborčáková, ktorí sa 
ospravedlnili. Predsedníčka predniesla návrh upraveného programu, ktorým sa zasadanie 
komisie bude riadiť, a to Dotácie na rok 2016. 
 
HLASOVANIE  
počet členov komisie:  8 
prítomní:   5 
hlasovali za: PhDr. Anna Lazorčáková,  Mgr. Peter Hrebik,  Mgr. Ľudmila 

Stašáková,  Ing. Mikuláš  Jura,  Ing. Ľudmila Murcková 
hlasovali proti:  0   
hlasovania sa zdržali:  0   
 
 

 



Prijaté uznesenie: 
Komisia schválila navrhnutý program a odporúča postupovať v zmysle predloženého návrhu. 
 
K bodu č. 2: Dotácie na rok 2016 - žiadosti 
 
     Na úvod rokovania o žiadostiach o dotácie na rok 2016 komisia doplnila a upravila 
kritériá pre poskytovanie dotácií v sociálnej oblasti  v súlade s VZN č. 44 nasledovne:  
  
- 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. 
 
     Komisia  konštatuje že suma na prerozdelenie v obidvoch etapách je  7 000 €. Celkovo bolo na 
rokovanie komisie predložených 6 žiadosti. Z toho 2 žiadosti prišli po stanovenom termíne, 
preto neboli predmetom posudzovania. Žiadosť  Rímskokatolíckej cirkvi - farnosť SĽ  na 
zateplenie nemocničnej kaplnky, nebola komisiou posudzovaná  nakoľko  účel je v rozpore 
s požiadavkami VZN č. 44 o poskytovaní dotácií a kritériami pre poskytnutie dotácií v 
sociálnej oblasti. 
 
Komisia  prehodnotila 3 žiadosti o poskytnutie dotácii   a to žiadostí žiadateľov 
Gréckokatolícka charita Prešov, Mestská organizácia  Jednota dôchodcov,  OZ Stop závislosti a  
a navrhuje schváliť v prvej etape  nasledovne: 

 
 

   

     

P. 

č.  Žiadateľ Účel Požadovaná  
Odporúčaná 
komisiou 

      dotácia v €  
1. Grékokatolícka charita Prešov Výuka a výchova k prírode pre  detí   1 350,- 1 215,- 
    so zdravotným postihnutím   

2. MO Jednota dôchodcov 

Program pre zlepšenie kvality života 
seniorov v oblastiach soc., kultúrnej a 
zdravotnej 6 095,- 3 205,- 

3.  OZ Stop závislosti 
činnosť poradenstvo v oblasti  
drogovej závislosti a alkoholu..... 600,- 540,- 

    SPOLU v € 13 045,- 4 960,- 
     
         
Do druhej etapy  - subjekty so žiadosťami po termíne:   
     
1. Združenie rodičov pri špeciálnej ZŠ Krajská. prehliadka divadielok 250,- 0 

2.  

MO Združenie kresťanských 
seniorov 

Poznávacie a kultúrne zájazdy, 
podujatia, 3 450,- 0 

    zdravotná starostlivosť   
     



     Z celkovej možnej sumy 7 000,- €, ostáva do ďalšej etapy na prerozdelenie  2 040,- €.  
 
HLASOVANIE  
počet členov komisie:  8 
prítomní:   5 
hlasovali za: PhDr. Anna Lazorčáková,  Mgr. Peter Hrebik,  Mgr. Ľudmila 

Stašáková,  Ing. Mikuláš  Jura,  Ing. Ľudmila Murcková 
      
hlasovali proti:  0   
hlasovania sa zdržali:  0    
 
Prijaté uznesenie: 
Komisia odporúča schváliť v prvej etape uvedené žiadosti o dotácie podľa predloženého 
návrhu. 
 
K boru č. 3: Rôzne 
 
          Komisia berie na vedomie zmenu členov komisie od februára 2016, a to: pani Anny 
Keselovej a Ing. Ľudmily Murckovej – zapisovateľky, podľa návrhu príslušného vedúceho 
oddelenia. 
  
HLASOVANIE  
počet členov komisie:  8 
prítomní:   5 
hlasovali za: PhDr. Anna Lazorčáková,  Mgr. Peter Hrebik,  Mgr. Ľudmila 

Stašáková,  Ing. Mikuláš  Jura,  Ing. Ľudmila Murcková 
   
hlasovali proti:  0   
hlasovania sa zdržali:  0    
 
Prijaté uznesenie: 
Komisia berie na vedomie zmenu členov komisie od februára 2016, a to: pani Anny Keselovej 
a Ing. Ľudmily Murckovej – zapisovateľky, podľa návrhu príslušného vedúceho oddelenia. 
 
 
     Na záver predsedníčka komisie poďakovala všetkým za účasť a ukončila rokovanie. 
 
 
Stará Ľubovňa 04.02.2016                                                                                                  
 
 
                                                               PhDr. Anna Lazorčáková 
              predseda komisie 
 
Z a p í s a l : Ing. Ľudmila Murcková  
Mgr. Peter Hrebik, člen komisie a overovateľ zápisnice 
 
 
 
 


