
 
 
 

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 13.12.2016                                      č. 12/2016 
 
 
Miesto rokovania: Mestský úrad, malá zasadačka 
 
Prítomní: PhDr. Anna Lazorčáková, MUDr. Marta Benková, PhDr. Soňa Gaborčáková,   
Mgr. Peter Hrebik, Ing. Mikuláš Jura, Mgr. Zuzana Holíková 
 
Neprítomní: Mgr. Ľudmila Stašáková 
 
Prizvaní: PhDr. Dušan Kasenčák 
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania      
            
2.  Zhodnotenie Komunitného plánu 
     
3.  Príprava Akčného plánu na rok 2017 
 
4.  Plán opráv mestských nájomných bytov na rok 2017  
 
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 Mgr. Ľudmila Stašáková, ktorá sa ospravedlnila.  
 
HLASOVANIE  
počet členov komisie:  7 
prítomní:   6 
hlasovali za: 6  PhDr. Anna Lazorčáková, MUDr. Marta Benková,  
                                                   PhDr. Soňa Gaborčáková, Mgr.Peter Hrebik, Ing.Mikuláš     
                                                   Jura, 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: Komunitný plán 
 
 PhDr. Dušan Kasenčák, vedúci oddelenia sociálnych vecí a bytovej politiky, členov 
komisie informoval o plnení Komunitného plánu v roku 2016. Mesto sa zapojilo do 
Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. Je vytvorené núdzové bývanie pre ľudí 
v kríze na Letnej ulici. Taktiež sa vytvorilo podporné bývanie pre mladých ľudí po odchode 
z detského domova na Ulici SNP.   
 
 
K bodu č. 3: Akčný plán na rok 2017 
 
 Komisia si na rok 2017 dala za úlohu  

- vytvoriť odľahčovaciu službu v meste Stará Ľubovňa v spolupráci s Domom sv. Anny 
a opatrovateľskou službou Mesta, 

- podporiť dobrovoľnícku prácu a svojpomocné skupiny v spolupráci s Mládežníckym 
parlamentom a klubmi dôchodcov, 

- vytvoriť nízkoprahové centrum s komunitným centrom pre mládež na podchytenie 
sociálno-patologických javov. 

 
 
HLASOVANIE  
počet členov komisie:  7 
prítomní:   6 
hlasovali za: 6  PhDr. Anna Lazorčáková, MUDr. Marta Benková,  
                                                   PhDr. Soňa Gaborčáková, Mgr.Peter Hrebik, Ing.Mikuláš     
                                                   Jura, Mgr. Zuzana Holíková 
                                                    
hlasovali proti:  0   
hlasovania sa zdržali:  0    
 
 
Prijaté uznesenie:  Komisia súhlasí s návrhom Akčného plánu na rok 2017. 
 
 
K bodu č. 4: Plán opráv mestských nájomných bytov na rok 2017 
 
 Komisia sa oboznámila s Plánom opráv mestských nájomných bytov na rok 2017 
vypracovaný firmou Slobyterm.  
Na ďalšom stretnutí sa komisia chce zaoberať výškou fondu opráv v každom mestskom 
nájomnom bytovom dome a hospodárením s financiami nájomníkov. 
 
 



Na záver predsedníčka komisie poďakovala všetkým za účasť a ukončila rokovanie. 
 
 
 
 
 
 
Stará Ľubovňa 20.12.2016                                                                                                 
 
 
 
 
 
                                                               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 
 


