ZÁPISNICA č. 01/2015
zo zasadnutia Sociálnej komisie Obecného zastupiteľstva Obce Varín vypracovaná v zmysle
VP 002/2015 – Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva Obce Varín.
Dátum a miesto zasadnutia: 30.03.2015, zasadačka OcÚ Varín
Zasadnutie viedla: Mgr. Lenka Milová, predsedníčka sociálnej komisie
Prezentácia členov komisie:
Ľudmila Porubčanská st.: prítomná
Bc. Mária Chovancová: prítomná
Ľubomír Sečkár: prítomný
Mgr. Lenka Janíková: prítomná časť zasadnutia /časť ospravedlnená/
Bc. Zuzana Hodoňová: prítomná
MUDr. Katarína Murajdová: prítomná časť zasadnutia /časť ospravedlnená/

OTVORENIE, PRIVÍTANIE A PREZENTÁCIA ČLENOV KOMISIE
Predsedníčka komisie Mgr. Milová otvorila prvé zasadnutie komisie zriadenej uznesením
Obecného zastupiteľstva Obce Varín č. 14/2015 a privítala pozvaných hostí, ktorí sa
zasadnutia komisie zúčastnili /zoznam podľa prezenčnej listiny/. Ďalej vykonala prezentáciu
členov komisie, pričom konštatovala, že členovia komisie sú prítomní na zasadnutí komisie
v počte 4 a komisia je teda spôsobilá prijímať stanoviská. Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1
tejto zápisnice.
VOĽBA ZAPISOVATEĽA
Za zapisovateľa komisie bola zvolená Mgr. Lenka Janíková
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
SCHVÁLENIE NÁVRHU PROGRAMU, URČENIE OVEROVATEĽA ZÁPISNICE
Predsedajúca dala hlasovať o návrhu programu v takom znení, v akom bol doručený členom
komisie v pozvánke. Žiaden z členov komisie nepodal návrh na zmenu programu alebo jeho
doplnenie. Program zasadnutia komisie bol schválený v nasledovnom znení:
1. Informácie o činnosti komisie v predchádzajúcom období – informácie podá bývalá
predsedníčka komisie p. Ľudmila Porubčanská
2. Oboznámenie členov komisie a prítomných hostí o úlohách sociálnej komisie
v zmysle prílohy č. 1 rokovacieho poriadku, zámeroch a koncepcii činnosti a spôsobe
práce komisie v nadchádzajúcom období
3. Informácia o súčasnom stave v oblasti poskytovania príspevkov obce občanom
v sociálnej oblasti
4. Návrh plánu činnosti sociálnej komisie na rok 2015
5. Prijatie stanoviska k pripravenému rozpočtu obce na rok 2015 v oblasti sociálnej
6. Rôzne
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Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Za overovateľa zápisnice bol predsedajúcou určený: Ľubomír Sečkár
K bodu č. 1:
Pani Ľudmila Porubčanská ako bývalá dlhoročná predsedníčka sociálnej komisie oboznámila
novozvolených členov s obsahom a spôsobom práce komisie v podobe, v ktorej pracovala
doposiaľ, s najčastejším typom žiadostí od občanov, o ktorých v rámci činnosti rozhodovala,
ich priemernom počte a poukázala na zásady, ktorými sa pri rozhodovaní o žiadosti riadila.
K bodu č. 2:
Predsedajúca oboznámila prítomných s prijatím dokumentu – Rokovacieho poriadku komisií
OZ Obce Varín a s obsahom prílohy č. 1 tohto dokumentu, ktorý definuje úlohy jednotlivých
komisií. Zároveň predstavila prítomným svoj návrh na činnosť komisie a prácu členov
komisie v nastávajúcom období, s dôrazom na aktívnu spoluprácu komisie s ostatnými
komisiami OZ, školskými a
zdravotníckymi organizáciami, cirkvou, občianskymi
a záujmovými združeniami fungujúcimi v obci.
Na zasadnutie komisie sa dostavili vopred ospravedlnení členovia komisie : Mgr. Janíková
a MUDr. Murajdová.
K bodu č. 3:
Predsedajúca oboznámila členov komisie a prítomných pozvaných hostí s dokumentom,
podľa ktorého sa v súčasnosti posudzujú žiadosti občanov o sociálnu výpomoc, pričom
poukázala na skutočnosť, že tento dokument je vypracovaný v roku 2006, odkazuje na
v súčasnosti neplatné legislatívne predpisy a svojim rozsahom a obsahom /stanovením
maximálnej sumy dávky/ nereflektuje na súčasné potreby obyvateľov obce. Rovnako
poukázala na skutočnosť, že tento dokument ani žiadny iný v rámci obce neurčuje pravidlá
pre poskytovanie príspevkov ako je príspevok rodičom novorodenca, jubilantom a pod.
Zásady poskytovania všetkých príspevkov tohto druhu viaceré obce spracovali vo forme
všeobecne záväzného nariadenia, pričom členovia komisie sa zhodli na potrebe vypracovať
VZN pre oblasť poskytovania sociálnych dávok v obci. VZN tak určí jasné a zrozumiteľné
pravidlá a zásady a tento dokument bude verejne prístupným pre všetkých obyvateľov obce,
ktorý sa s ním môžu oboznámiť. Sociálna komisia vypracuje toto nariadenie, čo následne
premietla i do plánu činnosti komisie na rok 2015.
K bodu č. 4:
Predsedajúca predniesla potrebu vypracovať plán činnosti komisie na rok 2015, pričom
navrhla do plánu činnosti zaradiť okrem vypracovania VZN týkajúceho sa poskytovania
sociálnych dávok obcou i prípravu podkladov k vypracovaniu Komunitného plánu sociálnych
služieb v Obci Varín ako dôležitého dokumentu obce pre oblasť sociálnych vecí. Plán
činnosti komisie tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. O návrhu plánu činnosti komisie dala
predsedajúca hlasovať, návrh bol schválený v znení tak, ako je uvedené v prílohe č. 2.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
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K bodu č. 5:
Predsedajúca oboznámila členov komisie s návrhom rozpočtu Obce Varín, ktorý bol
zverejnený na webovej stránke Obce Varín. Vzhľadom k tomu, že komisia pripraví všeobecne
záväzné nariadenie obce pre oblasť poskytovania sociálnej pomoci občanom, v ktorom upraví
sumu dávok /t.j. navrhne v porovnaní so súčasným stavom ich zvýšenie/, resp. navrhne
rozšírenie okruhu adresátov sociálnej pomoci, táto skutočnosť sa nevyhnutne prejaví
v potrebe zvýšenia financií pre danú oblasť. Člen komisie Ľ. Sečkár navrhol navýšenie
položky Program 13, podprogram 13.2 – príspevky občanom na sumu 6.000 Eur, k jeho
návrhu sa pripojili Mgr. Janíková, Ľ. Porubčanská.
Členovia komisie na základe uvedeného sformulovali a prijali Stanovisko č. 01/2015, ktoré
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice /príloha č. 3/.
Hlasovanie o stanovisku: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 6:
V rámci voľnej diskusie prejavili svoje názory najmä pozvaní hostia, ktorí vyslovili svoj
názor k sociálnej problematike obce. Všetci prítomní boli vyzvaní k úzkej vzájomnej
spolupráci, k predkladaniu podnetných návrhov. Predsedajúca sa za účelom lepšej
informovanosti najmä starších občanov obce zaviazala vzniesť v rámci zasadania obecného
zastupiteľstva požiadavku na sprístupnenie informačnej tabule pre potreby komisií zriadených
OZ, kde budú pre občanov uvedené základné informácie a kontakty.
ZÁVER
Predsedajúca poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila prvé zasadnutie Sociálnej
komisie Obecného zastupiteľstva Obce Varín.
Vo Varíne dňa 30.03.2015
Zapísala: Mgr. Lenka Janíková

...............................................

Zasadnutie viedla: Mgr. Lenka Milová

...............................................

Overovateľ zápisnice: Ľubomír Sečkár

...............................................
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Príloha č. 2
k Zápisnici č. 1/2015 zo zasadnutia Sociálnej komisie Obecného zastupiteľstva Obce Varín

PLÁN ČINNOSTI SOCIÁLNEJ KOMISIE NA ROK

1.

Príprava podkladov a vypracovanie VZN týkajúceho sa zásad poskytovania sociálnych
dávok a príspevkov Obcou Varín

2.

Príprava podkladov a správ pre bytovú komisiu pred posudzovaním žiadostí občanov
o pridelenie sociálneho bytu

3.

Poskytovanie informačných a poradenských služieb občanom v oblasti sociálnych vecí

4.

Po poskytnutí priestoru /vývesnej tabule/ pre informovanie občanov, tento priestor po
grafickej a obsahovej stránke spravovať, poskytnuté údaje aktualizovať

5.

Spoluzorganizovanie spoločenského podujatia s niektorým z OZ fungujúcim v Obci
Varín

6.

Príprava podkladov pre vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb pre obec

7.

Posudzovanie žiadostí občanov o sociálnu dávku alebo príspevok obce - podľa potreby

8.

Plnenie iných úloh z poverenia Obecného zastupiteľstva, resp. v zmysle VP 002/2015 –
Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva Obce Varín.
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Príloha č. 3
k Zápisnici č. 1/2015 zo zasadnutia Sociálnej komisie Obecného zastupiteľstva Obce Varín

STANOVISKO SOCIÁLNEJ KOMISIE č. 1/2015
k pripravenému rozpočtu Obce Varín v sociálnej oblasti:

Sociálna komisia odporúča Obecnému zastupiteľstvu Obce Varín navýšenie položky
v Návrhu programového rozpočtu Obce Varín, výdavková časť, Program 13,
podprogram 13.2 – príspevky občanom na sumu 6.000 Eur.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Dôvodová správa:
Komisia odporúča zvýšenie položky týkajúcej sa príspevkov občanom v sociálnej oblasti
z dôvodu potreby úpravy pravidiel, podľa ktorých sa doposiaľ poskytovali dávky občanom.
Doposiaľ platný tento dokument z roku 2006 svojim rozsahom a obsahom nereflektuje na
súčasné potreby obyvateľov obce. Zvýšenie sumy dávky, resp. rozšírenie okruhu jej možných
poberateľov bude mať za následok zvýšenie výdavkov obce na túto oblasť.
Sociálna komisia z dôvodu absencie dokumentu vypracuje VZN týkajúce sa zásad
poskytovania všetkých sociálnych dávok a príspevkov obce občanom.
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