
 
 
 

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 07.11.2017                                      č. 6/2017 
 
 
Miesto rokovania: Mestský úrad, malá zasadačka 
 
Prítomní: PhDr. Anna Lazorčáková, , MUDr. Marta Benková  Mgr. Peter Hrebik,  
                  Mgr. Ľudmila Stašáková, PhDr. Soňa Gaborčáková, Ing. Mikuláš Jura, 
                  Mgr. Zuzana Holíková 
 
Neprítomní: - 
 
Prizvaní: PhDr. Dušan Kasenčák 
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania  
2. VZN 51/2009 o poskytovaní sociálnych služieb   
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 všetci členovia. 
Zároveň predniesla návrh programu zasadnutia komisie. 
 
HLASOVANIE  
počet členov komisie:  7 
prítomní:   7 
hlasovali za: 7  PhDr. Anna Lazorčáková, MUDr. Marta Benková, 
                                                   Mgr.Peter Hrebik, 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: VZN č. 51/2009 o poskytovaní sociálnych služieb 
 
Komisia prerokovala teraz platné VZN o poskytovaní sociálnych služieb. Z dôvodu jeho 
pripravovanej zmeny, komisia prešla doterajšie VZN a taktiež predložený návrh na jeho 
zmenu. Komisia sa zaoberala 
- telekomunikačnými technológiami - poskytovanie finančného príspevku na Službu 
domáceho tiesňového volania (prenájom bezpečnostného náramku na privolanie pomoci); 
- požičiavaním pomôcok - poskytovania finančného príspevku na požičanie pomôcky na 
základe dohody so sprostredkovateľskou organizáciou; 
- odľahčovacou službou - poskytnutie finančného príspevku na využitie odľahčovacej služby 
v zariadení pre seniorov alebo v zariadení pre deti, s ktorými Mesto uzavrie dohodu 
o spolupráci. 
Na základe nových podnetov si komisia vyžiadala ďalšie podklady týkajúce sa poskytovania 
soc. služieb v meste Stará Ľubovňa, ktoré prerokuje na najbližšom stretnutí komisie.  
  
 
 

K bodu č. 3: Rôzne 
   

PhDr. Dušan Kasenčák, vedúci odd. sociálnych vecí a bytovej politiky, informoval členov 
komisie o uznesení vedenia Mesta zo dňa 05.09.2017 o ukončení nájomného bývania 
v rodinných domoch na SNP 11 a SNP 17 k 30.11.2017 z dôvodu nevyhovujúceho 
technického stavu. Komisia vzala na vedomie informáciu o presťahovaní rod. Pompovej 
z rod. domu na SNP 11 do 1,5 izb. bytu č. 4 na Levočskej ulici. Nájomníkom rod. domu na 
SNP 17 končí nájomná zmluva 30.11.2017. 
 
 
 

 Na záver PhDr. Anna Lazorčáková poďakovala všetkým za účasť a ukončila 
rokovanie. 
 
 
 
                                                                                               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 


