
 
 
 

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 27.03.2018                                      č. 2/2018 
 
 
 
Miesto rokovania: Mestský úrad, veľká zasadačka 
 
Prítomní: PhDr. Anna Lazorčáková, MUDr. Marta Benková, Mgr. Ľudmila    
                  Stašáková, Mgr. Zuzana Holíková 
 
Neprítomní: PhDr. Soňa Gaborčáková, Mgr. Peter Hrebik,  Ing. Mikuláš Jura 
 
Prizvaní: PhDr. Dušan Kasenčák, Mária Motýľová 
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 
                  
2. Prerozdelenie bytov 
     
3. Pridelenie parkovacieho miesta pre občanov s ŤZP 
 
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 štyria členovia. Nie 
sú prítomní PhDr. Soňa Gaborčáková, Mgr. Peter Hrebik,  Ing. Mikuláš Jura, ktorá sa 
ospravedlnila.  

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

 



HLASOVANIE  
počet členov komisie:  7 
prítomní:   4 
hlasovali za: PhDr. Anna Lazorčáková, Mgr. Ľudmila Stašáková,  
                                               MUDr. Marta Benková, 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 
Mestský nájomný byt č.11, Levočská 1527/20, 2- izbový byt- uvoľnený 15.03.2018 
Siváková Iveta- výmenu bytu- momentálne bytom Levočská 38 
Výmena bytu je možná z dôvodu plánovaného odpredaja uvoľneného bytu cez VOS. 
 
Mestský nájomný byt č.9, Za vodou 1894/30, 1-izbový byt- uvoľnený 17.03.2018 
Predložené žiadosti:  
Bandy Tomáš, č. žiadosti 40/2016 
Pompa Lukáš, č. žiadosti 18/2016 
Muchová Barbora Mgr., č. žiadosti 17/2017 
Hanečáková Dáša, č. žiadosti 39/2017 
Farkaš Tomáš, č. žiadosti 41/2017 
Zvolanská Martina, č. žiadosti 14/2018 
Salamonová Zlatica, č. žiadosti 16/2018 
Odporúčanie komisie: Mgr. Barbora Muchová 
 
HLASOVANIE  
počet členov komisie:  7 
prítomní:   4 
hlasovali za: PhDr. Anna Lazorčáková, Mgr. Ľudmila Stašáková,  
                                               MUDr. Marta Benková, Mgr. Zuzana Holíková 
 
hlasovali proti:  0   
hlasovania sa zdržali:  0   
 
 
Prijaté uznesenie: 
Komisia odporúča obsadiť voľné byty podľa návrhu: 
Siváková Iveta, Levočská 1527/20 
Mgr. Muchová Barbora, Za vodou 1894/30 
 
K bodu č. 3: Pridelenie parkovacieho miesta pre občanov s ŤZP 
 
 Po overení informácií k žiadosti o pridelenie parkovacieho miesta pre Pavla 
Gaborčáka, bytom Okružná 42 členovia komisie, s prihliadnutím na kritériá o pridelenie 
parkovacieho miesta, odporúčajú prideliť parkovacie miesto tomuto žiadateľovi.  
 
 



HLASOVANIE  
počet členov komisie:  7 
prítomní:   4 
hlasovali za: PhDr. Anna Lazorčáková, Mgr. Ľudmila Stašáková,  
                                               MUDr. Marta Benková, Mgr. Zuzana Holíková 
 
hlasovali proti:  0   
hlasovania sa zdržali:  0 
 
 
Prijaté uznesenie: 

Komisia odporúča prideliť parkovacie miesto Pavlovi Gaborčákovi, bytom Okružná 
42, Stará Ľubovňa.  

 
 
K bodu č. 4: VZN o sociálnych službách 
 
Finančný príspevok na požičiavanie pomôcok 

Finančný príspevok bude žiadateľovi priznaný na základe potvrdenia lekára o potrebe 

pomôcky alebo na základe posudku ÚPSVaR o odkázanosti na používanie pomôcky alebo 

právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Výška finančného príspevku na 

jednotlivé pomôcky sa poskytne podľa najnižšej ceny úhrady určenej  poskytovateľom 

požičiavania pomôcok za konkrétnu pomôcku v okrese  Stará Ľubovňa. Príspevok sa 

poskytuje na základe písomnej zmluvy medzi žiadateľom a Mestom Stará Ľubovňa, najviac 

po dobu 6 mesiacov. 

Finančný príspevok na služby s použitím telekomunikačných technológií 

Príspevok, vo výške 10 eur mesačne, sa poskytuje na základe písomnej dohody medzi 

žiadateľom a Mestom Stará Ľubovňa. Žiadateľ predkladá  písomnú žiadosť a posudok 

o odkázanosti na pomoc inej osoby s minimálnym  III. stupňom odkázanosti. 

Finančný príspevok na stravovanie 
Stravovanie zabezpečuje Mesto prostredníctvom stravovacieho zariadenia počas pracovných 

dní. O príspevok na stravovanie môže požiadať žiadateľ, ktorý je   

- poberateľom starobného dôchodku, alebo 

- poberateľom invalidného dôchodku (invalidita podľa právoplatného rozhodnutia alebo 

posudku Sociálnej poisťovne s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť nad 70%). 

Príspevok Mesta je 1,00 € pre jednotlivca do výšky príjmu 450 €, pre spoločne posudzované 

osoby do výšky príjmu 650 €. 

Na základe písomnej žiadosti a po splnení ustanovených podmienok uvedených vyššie Mesto 

poskytne žiadateľovi príspevok 1,00 € na 1 stravnú jednotku. 

 



 

 

Opatrovateľská služba 

Úhrada za opatrovateľskú sa navrhuje vo výške 1,30 € za 1 hodinu výkonu opatrovateľskej 
služby. 
 
 Na záver PhDr. Anna Lazorčáková poďakovala všetkým za účasť a ukončila rokovanie. 
 
 
Stará Ľubovňa 28.03.2018                                                                                                  
 
                                                                                                 
             

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


