Sociálna komisia pri MsZ v Spišských Vlachoch
Zápisnica č. 3
z 3. riadneho zasadnutia sociálnej komisie pri MsZ v Spišských Vlachoch zo dňa: 22.02.2017
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1. Otvorenie, schválenie programu.
2. Hodnotenie plnenia KPSS
3. Prerokovanie stavu poskytovania sociálnych služieb v meste Spišské Vlachy
4. Posúdenie žiadostí o pridelenie nájomných bytov
5. Rôzne
6. Záver
K bodu 1)
Zasadnutie komisie otvoril predseda Ing. Radoslav Leščáni privítaním členov komisie, zhodnotil
účasť členov a skonštatoval, že sociálna komisia je uznášania schopná. Oboznámil ich s programom
zasadnutia.
K bodu 2)
Hodnotenie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb kontrola plnenia
V správe o plnení KPSS ku 31.10.2016 boli zadané úlohy, ktoré sa v sociálnej oblasti snažíme
plniť. Komisia sa zhodla, že v oblasti sociálnych služieb mesto vychádza občanom v ústrety a
odporúča naďalej spoluprácu s ostatnými poskytovateľmi sociálnych služieb v meste i okolí
rozvíjať v prospech občanov, ktorí sú na tieto služby odkázaní.
K bodu 3)
Stav poskytovania sociálnych služieb v meste.
Dňa 31.01.2017 – boli vypočítané a zverejnené EON na opatrovateľskú službu (náklady na
opatrovateľky + koordinovanie OSL, administrácia) na 1 hod. 2,11 €. Vzhľadom na skutočnosť, že
v tomto roku máme OSL podporenú zo štátnych zdrojov komisia odporúča ponechať úhradu za
opatrovateľskú službu na terajšej úrovni.
V roku 2016 mesto poskytovalo OSL 11 opatrovaným v rozsahu 10 033 hodín. Bolo zamestnaných
5 opatrovateľov, dve miesta boli novovytvorené, 3 opatrovatelia pôsobili cez DČ v rozsahu 1524
hodín. OSL mesto poskytuje ku dnešnému dňu 8 opatrovaným, máme zamestnané 7 opatrovateľov.
1 opatrovateľka vykonáva dobrovoľnícku činnosť 4 hodiny denne. Máme nové žiadosti o
poskytovanie posúdenie odkázanosti na Osl, zatiaľ oficiálne 3 žiadosti. Komisia odporúča tak ako
je uvedené v správe o plnení KPSS ku 31.10.2016 spolupracovať s inými poskytovateľmi OSL a aj
využívať iné zdroje financovania OSL v prípade, že nebudú tieto možnosti tak navýšiť rozpočet
mesta a tak podporiť zotrvanie občanov v prirodzenom prostredí a zároveň vytvoriť nové pracovné
miesta, udržať úhradu za poskytovanie OSL a sprístupniť sociálnu službu občanom, ktorí sú na túto
službu odkázaní.
OSL našim občanom poskytovala aj SKCH v počte 6 Požiarnická ul., možnosť pobytu v dennom
stacionári využilo 7 občanov v roku 2016. Komisia odporúča ďalšiu spoluprácu so SKCH.
Občania využívajú aj možnosť stravovania, mesto v roku 2016 poskytovalo transfer – príspevok na
stravovanie 6 občanom. Teraz 3 občanom. (2 um. v zariadení, 1 zmena TP)

Umiestnenie občanov v zariadeniach, poskytujúcich sociálne služby v roku 2016:
Zariadenie OSL 2x: 1x Spišská Nová Ves, 1x Tatranská kotlina
Zariadenia pre seniorov 9x: 3x Spišská Nová Ves, 1x Mariánske Lázne, 1x – Sp. Bystré, 1x – Sp.
Podhradie, 1x – Gelnica, 1x Tatranská Polianka, 1x Medzev - Šugov
Špecializované zariadenie 1x – Nálepkovo
DSS 1x – Košice
Spolu bolo 14 obyvateľov Spišských Vlách v soc. zariadení, v priebehu roka 2016 bolo 3x úmrtie, a
jedno vyhlásenie z trvalého pobytu.
V meste sa poskytuje sociálna služba zariadenie podporovaného bývania: Social Trans n.o. pre
mužov a SKCH pre mužov a ženy.
ADOS – poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť v domácnosti cez zdravotné poistenie.
V roku 2016 bolo prijatých a vybavených 14 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a
bolo vydaných 19 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. ZpS 6, OSL-9, DS-2, ZOSL-2.
V roku 2016 bolo prijatých a vybavených 8 žiadostí o poskytnutie OSL.
K bodu 4)
Dňa 9.02.2017 boli pridelené sociálnej komisii žiadostí o pridelenie nájomných bytov:
1. žiadosť p. Rehákovej Blaženy – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy zmluvný vzťah končí dňa
30.04.2017.
2. žiadosť p. Skalského Petra – žiadosť o pridelenie nájomného bytu.
Sociálna komisia odporúča MsZ:
1.) predĺžiť nájomnú zmluvu na byt č. 15 na 9. mája 15 žiadateľke p. Rehákovej Blažene,
trvale bytom 9.mája 15, Spišské Vlachy. Pani Reháková je v nájme dlhodobo, svoje
záväzky voči mestu má vyrovnané, nájomné platí pravidelne.
Hlasovanie: Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

2.) byt č.9, na ul. SNP 19, prideliť žiadateľovi p. Skalskému Petrovi, trvale bytom
Osloboditeľov319/92, Olcnava a jeho manželke Soni Skalskej, trvale bytom Včelná 3,
Spišské Vlachy. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o nového nájomníka sociálna komisia
odporúča mestu uzavrieť nájomnú zmluvu na kratšie obdobie ako tri roky, napr. 1 rok, čo
umožňujú aj platné Zásady prenajímania bytov v Meste Spišské Vlachy, kde je uvedené v
čl. III. ods. 7: Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu určitú, a to na dobu najviac troch
rokov. Tento postup komisia odporúča uplatňovať pri všetkých nových nájomníkoch.
7. Hlasovanie: Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Sociálna komisia odporúča prehodnotiť Zásady prenajímania nájomných bytov v meste Spišské
Vlachy resp. vypracovať nové. Posledná úprava Zásad bola v roku 2007.
napr. chov zvierat, dĺžka nájmu atď., resp. ošetriť nájomnou zmluvou,
K bodu 5)
Sociálna pracovníčka Mgr. Mária Dzurillová informovala sociálnu komisiu o stave obyvateľov v
meste. Celkový stav ku 31.12.2016 bol 3501 obyvateľov, počet nad 62 rokov je 656 obyvateľov,
počet nad 70 rokov je 337 obyvateľov .
S trvalým pobytom Bez ulice je v meste 88 obyvateľov, z toho cca 10 občanov sa v meste zdržiava
a býva, u ostatných nám pobyt nie je známy, resp. sú dlhodobo v zahraničí.
Cca 270 obyvateľov má žiadosť o odpustenie poplatku za KO z dôvodu dlhodobého pobytu v

zahraničí. Domov nechodia a odpad neprodukujú, lepšie im dať odpustenie poplatku ako keby sa
odhlásili z trvalého pobytu, mesto by prišlo o podielové dane. Preto sociálna komisia odporúča v
prípade podania žiadosti o odpustenie poplatku za komunálny odpad žiadateľom, ktorí sa dlhodobo
zdržiavajú mimo mesta po predložení potrebných dokladov vyhovieť.
VÚCKE má záujem vybudovať centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti v mestách a
strediskových obciach. V súčasnosti prebieha prieskum, ktorý sa týka možnosti spoluúčasti miest a
obcí a to majetkovo (budova, pozemok), manažérsky, finančne, podpora komisií a MsZ. Sociálna
komisia odporúča MsZ podporiť vznik CIZS v našom meste v prípade úspechu zaradiť túto
investíciu do rozpočtu mesta.
K bodu 6)
Predseda komisie Ing. Radoslav Leščáni poďakoval prítomným za účasť, spoluprácu a zasadnutie
sociálnej komisie ukončil.

V Spišských Vlachoch, dňa 22.02.2017
Zapísala: Mgr. Mária Dzurillová
Overil: Ing. Radoslav Leščáni
predseda komisie
Príloha: Prezenčná listina
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