
 
 
 

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 15.06.2017                                      č. 3/2017 
 
 
Miesto rokovania: Mestský úrad, kancelária odd. sociálnych vecí a byt. politiky 
 
Prítomní: Mgr. Peter Hrebik, MUDr. Marta Benková, Mgr. Ľudmila Stašáková,  
                  Mgr. Zuzana Holíková 
 
Neprítomní: PhDr. Anna Lazorčáková, PhDr. Soňa Gaborčáková, Ing. Mikuláš Jura 
 
Prizvaní: PhDr. Dušan Kasenčák, Mária Motýľová  
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania      
            
2. Pridelenie bývania 
     
3. Pridelenie parkovacieho miesta pre občana s ŤZP 
 

4. Správa Slobytermu o technickom stave bytov a domov  vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa 

 

5. Návrh zmeny VZN 51/2009 o poskytovaní soc. služieb a o spôsobe a výške úhrad za tieto  

    služby 

6. Rôzne 

 
K bodu č. 1: Otvorenie a schválenie programu rokovania 
 

Rokovanie komisie otvoril a viedol člen komisie a poslanec MsZ Mgr. Peter Hrebík. 
Privítal prítomných a skonštatoval, že na rokovaní komisie sú prítomní štyria členovia. Nie sú 
prítomní PhDr. Anna Lazorčáková, PhDr. Soňa Gaborčáková a Ing. Mikuláš Jura, ktorí sa 
ospravedlnili.  

Mgr. Peter Hrebik, poverený vedením, predniesol návrh programu, ktorým sa 
zasadanie komisie bude riadiť. 
 

 



HLASOVANIE  
počet členov komisie:  7 
prítomní:   4 
hlasovali za: Mgr. Peter Hrebik,MUDr. Marta Benková, Mgr. Ľudmila 

Stašáková, 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: Pridelenie bývania 
 

Komisia, s prihliadnutím na kritériá na pridelenie bytu, odporúča prideliť bývanie 
týmto žiadateľom: 
Anne Varcholovej, byt č. 43,  Letná 7 
Marcele Červeňákovej, SNP 16 
 
HLASOVANIE  
počet členov komisie:  7 
prítomní:   4 
hlasovali za: Mgr. Peter Hrebik,MUDr. Marta Benková, Mgr. Ľudmila 

Stašáková, Mgr. Zuzana Holíková 
hlasovali proti:  0   
hlasovania sa zdržali:  0 
 
Prijaté uznesenie: 

Komisia odporúča prideliť byt č. 43,  Letná 7 pani Anne Varcholovej a bývanie na 
SNP 16 pani Marcele Červeňákovej. 
 
 
K bodu č. 3: Pridelenie parkovacieho miesta pre občanov s ŤZP 
 
 Po overení informácií k žiadosti o pridelenie parkovacieho miesta pre Jána Pješčáka, 
bytom Mierová 64, Stará Ľubovňa, členovia komisie neodporúčajú prideliť parkovacie 
miesto.  
 
HLASOVANIE  
počet členov komisie:  7 
prítomní:   4 
hlasovali za: Mgr. Peter Hrebik,MUDr. Marta Benková, Mgr. Ľudmila 

Stašáková, Mgr. Zuzana Holíková 
hlasovali proti:  0   
hlasovania sa zdržali:  0 
 
Prijaté uznesenie: 

Komisia neodporúča prideliť parkovacie miesto pre Jána Pješčáka, bytom Mierová 64, 
Stará Ľubovňa. 

 



K bodu č. 4: Správa spoločnosti Slobyterm o technickom stave bytov a domov vo vlastníctve 
Mesta Stará Ľubovňa 
 

Komisia vzala na vedomie správu spoločnosti Slobyterm.  
 

 
K bodu č. 5: Návrh zmeny VZN 51/2009 o poskytovaní soc. služieb a o spôsobe a výške 

úhrad za tieto služby 

 
 Komisia usúdila, že dané VZN nezohľadňuje reálny stav poskytovania sociálnych 
služieb v meste Stará Ľubovňa a je nutná jeho zmena. Po ďalšom preštudovaní materiálov sa 
k nemu vráti na nasledujúcom zasadnutí. 
 
 
 
K bodu č. 5: Rôzne 

PhDr. Dušan Kasenčák, vedúci odd. soc. vecí a bytovej politiky, informoval 
prítomných o výberovom konaní na pracovníkov terénnej sociálnej práce. Výberovým 
konaním boli prijatí traja terénni sociálni pracovníci, dvaja terénni pracovníci a jedna 
pracovníčka bola na pozíciu terénneho pracovníka preradená zo zamestnancov Mesta. 
Zároveň informoval o blížiacom sa výberovom konaní na troch pracovníkov komunitného 
centra- odborný garant KC, odborný pracovník KC a pracovník KC. 
 

 
 

Na záver Mgr. Peter Hrebik, poverený vedením komisie, poďakoval všetkým za účasť 
a ukončil rokovanie. 
 
 
 
 
 
Stará Ľubovňa 19 
.06.2017                                                                                                  
 
 
                                                                                   

 
                                                                                                   .............................................. 
                                                               Mgr. Peter Hrebik 
                                                                                                     poverený vedením kom 
 
 
 
 
 
Z a p í s a l a: Mgr. Zuzana Holíková 
O v e r i l a:    Mgr. Ľudmila Stašáková, členka komisie 


