
  
 

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 10.05.2016       č. 4/2016 
 
 
Miesto rokovania: Mestský úrad, malá zasadačka 
 
Prítomní: PhDr. Anna Lazorčáková, Mgr. Soňa Gaborčáková, Mgr. Peter Hrebik,  
Ing. Mikuláš Jura, Mgr. Ľudmila Stašáková, Mgr. Zuzana Holíková  
Neprítomní:MUDr. Marta Benková   
 
Prizvaní: PhDr. Dušan Kasenčák, Mária Motýľová 
 
 
Program: 
 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania      
    
2.  Prerozdelenie bytov 
 
3. Pridelenie parkovacieho miesta pre občana s ŤZP 
 
4. Komunitný plán- seniori 
 
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.  
 
HLASOVANIE  počet členov komisie:  7 
prítomní:   6 
hlasovali za: 6  PhDr. Anna Lazorčáková,  Mgr. Soňa Gaborčáková,  
Mgr.PeterHrebik, Mgr. Ľudmila Stašáková, Ing.MikulášJura, 
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 
 

Pracovníčka agendy bytovej politiky Mária Motýľová komisii predložila materiál k 
bytovým domom na ulici Za vodou 30 a 31, kde po žrebovaní ostali neobsadené 2 
jednoizbové byty. Následne komisia zo žiadostí o byty vybrala žiadateľov- p. Matúša 
Kostura, pána Viliama Haničáka, ktorým po overení príjmu navrhuje prideliť byt. Zároveň 
došlo k uvoľneniu 2 dvojizbových bytov a 1 garzónky na Levočskej ulici 20. Komisia po 
overení príjmu navrhuje prideliť dvojizbový byt pani Kataríne Porčogošovej a pánovi 
JozefoviČurejovi a garzónku pani Ivete Sivákovej. 
 
HLASOVANIE  počet členov komisie:  7 
prítomní:   6 
hlasovali za: 6  PhDr. Anna Lazorčáková,  Mgr. Soňa Gaborčáková,  
Mgr.PeterHrebik, Mgr. Ľudmila Stašáková, Ing.Mikuláš Jura, 
                                                   Mgr. Zuzana Holíková 
hlasovali proti:  0   
hlasovania sa zdržali:  0    
 
Prijaté uznesenie: Komisia odporúča obsadiť ostávajúce byty v bytových domoch Za vodou 30 a 31 
a v bytovom dome na Levočskej ulici 20 podľa návrhu.   
 
K bodu č. 3: Pridelenie parkovacieho miesta pre občana s ŤZP 
 
 Po overení informácií k žiadosti o pridelenie parkovacieho miesta pre pani Ľudmilu 
Dopirjakovú, bytom 17.novembra 5, členovia komisie, s prihliadnutím na kritériá o pridelenie 
parkovacieho miesta, neodporúčajú prideliť parkovacie miesto. 
  
 
HLASOVANIE  počet členov komisie:  7 
prítomní:   6 

hlasovali za:                            4  Mgr. Soňa Gaborčáková, Mgr. Peter Hrebik, 
                                                   Mgr. Ľudmila Stašáková, Mgr. Zuzana Holíková 
hlasovali proti:  0   
hlasovania sa zdržali:  2  PhDr. Anna Lazorčáková, Ing. Mikuláš Jura  
  
 
Prijaté uznesenie: Komisia neodporúča prideliť parkovacie miesto Ľudmile Dopirjakovej, bytom 
17.novembra 5, Stará Ľubovňa. 
 



K bodu č. 4:Komunitný plán na roky 2016 - 2021 
 Návrh Komunitného plánu- časť seniori na roky 2016 – 2021 predložil vedúci 
oddelenia sociálnych vecí, rodiny a bytovej politiky PhDr. Dušan Kasenčák, ako pracovný 
návrh dokumentu mesta, ktorý by sa mal ďalej upravovať, aktualizovať a pripomienkovať. 
Zároveň aj členovia komisie túto časť návrhu Komunitného plánu pripomienkovali 
a odporúčali doplniť. 
 
HLASOVANIE  počet členov komisie:  7 
prítomní:   6 
hlasovali za:                           6PhDr. Anna Lazorčáková,  Mgr. Soňa Gaborčáková,  
Mgr.PeterHrebik, Mgr. Ľudmila Stašáková, Ing.Mikuláš Jura, 
                                                   Mgr. Zuzana Holíková  
 
 
hlasovali proti:  0   
hlasovania sa zdržali:  0   
 
Prijaté uznesenie: Komisia odporúča doplniť a konkretizovať Komunitný plán- časť seniori. 
 
K bodu č. 5: Rôzne 
 A/ Členovia komisie žiadajú kompetentných zamestnancov MÚ  o informácie týkajúce 
sa parkovacích miest pre občanov s ŤZP a to:  
- počet pridelených parkovacích miest pre občanov s ŤZP  
-  na akú dobu sa vydávajú , prípadne aký mechanizmus kontroly je prijatý, napr. v súvislosti 
s platnosťou parkovacích preukazov 
- aké sú vízie Mesta do budúcna- napr. zvyšovanie počtu takýchto parkovacích miest a pod.  
 
 
 B/ Členovia komisie žiadajú kompetentných zamestnancov MÚ o informácie o výške   
podielových daní účelovo určených na oblasť ľudí v seniorskom veku a na aký konkrétny účel 
boli využité napr. v roku 2015. 
 
 
 
 
  Na záver predsedníčka komisie poďakovala všetkým za účasť a ukončila rokovanie. 
 
 
 
 
 
 
Stará Ľubovňa 13.05.2016                                                                  
 
 
                                                               PhDr. Anna Lazorčáková 
              predsedníčka komisie 



Z a p í s a l a: Mgr. Zuzana Holíková 
O v e r i l: Mgr. Peter Hrebik, člen komisie 


