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Zápisnica  
zo 1. Zasadnutia Sociálnej komisie Obecného zastupiteľstva obce 

Miloslavov, konaného dňa 25.6.2015.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  Predseda komisie: Bc. Ladislav Bučík, Členovia komisie: Ing. Renáta 

Bačová,  Bc. Jasmina Nasariková, Bc. Róbert Hudák, Mgr. Marta 

Bělousovová,  

 

Neprítomní: Člen komisie: MUDr. Daniela Cymbalová 

 

Ďalší prítomní:  Hana Pokorná, Milan Baďanský - starosta obce 

 

           

 

 

PROGRAM : 

 

1. Úvod 

2. Úprava PHSR 

3. Sociálny taxík 

4. Obedy pre dôchodcov 

5. Žiadosť o sociálnu pomoc 

6. Žiadost o odkázanosť na sociálnu službu – domácu opatrovateľskú službu 

7. Nájomné byty 

8. Diskusia 

 

 

K bodu 1. Úvod 

 

Predseda komisie privítal členov a hostí komisie. 

 

 

K bodu 2. Úprava PHSR 

 

Ladislav Bučík upozornil členov komisie o potrebe úpravy PHSR obce, tak, aby zodpovedala 

novelizovanému zákonu. Prebehli už rokovania s externými organizáciami, ktoré ponúkajú 

služby v rámci dokumentácie PHSR. Starosta pripomenul, že je potrebné zahrnúť                                                   

aj spoluprácu okolitých obcí. Úprava by mala byť hotová do 15.9.2015. 

 

 

K bodu 3. Sociálny taxík 

 

Predseda komisie tlmočil členom situáciu ohľadom sociálneho taxíka (OMAPO). Prevádzka 

služby nás stojí 2 až 4 krát viac ako daľších zmluvných partnerov. Navrhujeme koncoročný 

prepočet a vyúčtovanie podľa využitia služby. Na zmenu bude potrebný súhlas všetkých 

zmuvných strán. V prípade , že nepríde k zmene, budeme hľadať náhradu služby.  
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K bodu 4. Obedy pre dôchodcov 

 

Obec obdržala žiadosti na obedy pre dôchodcov, ale z dôvodu chýbajúcej kapacity školskej 

jedálne, nie je možné týmto žiadostiam momentálne vyhovieť. Starosta navrhuje externého 

dodávateľa jedla, na čo bude potrebné pripraviť výberové konanie. Renáta Bačová 

pripomenula, že je potrebné aktualizovať VZN a dodržať lehoty na vyvesenie verejného 

obstarávania – do 15.7.2015. 

 

 

 

K bodu 5. Žiadosť o sociálnu pomoc 

 

Starosta obdržal list zo žiadosťou o sociálnu pomoc pre obyvateľa A. Konkrétne sa jedná 

o finančnú pomoc. Obec má limitované možnosti finančných dotácií pre obyvateľov a ani táto 

osoba nespĺna podmienky vyhradené zákonom, kde by obec mohla finančne pomôcť. 

Sociálna komisia i napriek tomu hľadá možnosť pomoci, navrhuje dôkladné prešetrenie 

situácie obyvateľa A, tak ako aj potvrdenie trvalého pobytu, výšku dôchodku ale aj prešetriť 

celkovú sociálnu situáciu. 

 

 

K bodu 6. Žiadost o odkázanosť na sociálnu službu – domácu opatrovateľskú službu 

 

Obec obdržala žiadosť o odkázanosti na sociálnu službu – domácu opatrovateľskú službu. 

Obyvateľ B spĺňa všetky podmienky dané zákonom ako aj VZN. Obec vyhovuje žiadosti. 

 

 

 

K bodu 7. Nájomné byty 

 

Ku koncu júna dochádza ku koncu zmlúv na nájomné byty. V tomto prípade, komisia 

posudzovala situáciu dvoch nájomíkov, ktorý nespĺnajú podmienky na predĺženie zmluvy 

o prenájme. Nájomník C nespĺňa zákonom stanovené podmienky pre prenájom bytov SFRB. 

Nájomník D opakovane porúša zmluvu a neplatí za prenájom načas, nemá zaplatené ani 

smeti. Z dôvodu nesplnenia zákonom stanovených podmienok pre nájomníka C a z dôvodu 

platobnej disciplíny nájomníka D, sociálna komisia Obecného zastupiteľstva obce Miloslavov 

neodporučuje predĺženie nájmu. Starosta pripomenul, že tieto prípady sa riešia už dlhodobo, 

dokonca aj súdne. Sociálna komisia má za to, že v obci je dostatok žiadateľov, ktorý spĺnajú 

podmienky a nájomník C a D nemôže byť preferovaný mimo podmienok. 

 

 

K bodu 17. Diskusia 

 

Prebehla diskusia medzi prítomními ohľadom budúcich stretnutí sociálnej komisie.  

 

 

Záver 

 

 

Predseda komisie poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie Sociálnej komisie. 

 

Zapísal/(a): Bc. Ladislav Bučík 


