ZÁPISNICA č. 02/2015
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: 03.09.2015, zasadačka OcÚ Varín
Zasadnutie viedla: Mgr. Lenka Milová, predsedníčka sociálnej komisie
Prezentácia členov komisie:
Ľudmila Porubčanská st.: prítomná
Mgr. Mária Chovancová: prítomná
Ľubomír Sečkár: prítomný
Mgr. Lenka Janíková: prítomná
Bc. Zuzana Hodoňová: prítomná
MUDr. Katarína Murajdová: prítomná

OTVORENIE, PRIVÍTANIE A PREZENTÁCIA ČLENOV KOMISIE
Predsedníčka komisie Mgr. Milová otvorila druhé zasadnutie komisie zriadenej uznesením
Obecného zastupiteľstva Obce Varín č. 14/2015. Ďalej vykonala prezentáciu členov komisie,
pričom konštatovala, že všetci členovia komisie sú prítomní na zasadnutí komisie a komisia je
teda spôsobilá prijímať stanoviská.
VOĽBA ZAPISOVATEĽA
Za zapisovateľa komisie bola zvolená Mgr. Lenka Janíková
Hlasovanie: za: 7, 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:
Otvorenie, privítanie členov komisie a pozvaných hostí
Prezentácia členov komisie
Voľba zapisovateľa komisie
Schválenie návrhu programu zasadnutia a určenie overovateľa zápisnice
1. Pripomienky k pripravenému VZN
2. Žiadosť občana o jednorazový sociálny príspevok
3. Rôzne
Záver
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Za overovateľa zápisnice bol predsedajúcou určený Ľubomír Sečkár
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K bodu č. 1:
Členovia komisie sa vyjadrili k jednotlivým článkom pripraveného VZN o poskytovaní
príspevkov obcou občanom v sociálnej oblasti. Navrhované zmeny, na ktorých sa členovia
komisie zhodli, budú v pripravenom VZN zapracované. Členovia komisie poverili
predsedníčku komisie dopracovať všetky pripomienky do pracovnej verzie VZN, ktoré im bude
následne zaslané ku konečnému pripomienkovaniu.
VZN bude predložené k schváleniu Obecnému zastupiteľstvo Obce Varín na najbližšom
zasadaní.
K bodu č. 2:
Predsedajúca oboznámila prítomných so žiadosťami občanov o sociálnu výpomoc, ktoré boli
k dnešnému dňu doručené na obecný úrad. Vzhľadom k skutočnosti, že v súčasnosti sa
pripravuje nové VZN o poskytovaní príspevkov v sociálnej oblasti, kde sú sumy
poskytovaných príspevkov upravené smerom nahor v porovnaní so sumami príspevkov
poskytovaných podľa platného VZN, členovia komisie skonštatovali, že posudzovaním žiadostí
občanov podľa v súčasnosti platného VZN by boli títo občania v konečnom dôsledku
znevýhodnení a poškodení. Komisia prijala k uvedenému stanovisko, ktoré tvorí prílohu č. 2
tejto zápisnice.
K bodu č. 3:
K bodu „rôzne“ nevystúpil nikto z členov sociálnej komisie.
ZÁVER
Predsedajúca poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila druhé zasadnutie Sociálnej
komisie Obecného zastupiteľstva Obce Varín.
Vo Varíne dňa 03.09.2015
Zapísala: Mgr. Lenka Janíková

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

Zasadnutie viedla: Mgr. Lenka Milová

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

Overovateľ zápisnice: Ľubomír Sečkár

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

STANOVISKO SOCIÁLNEJ KOMISIE č. 2/2015
k prijatým žiadostiam občanov o sociálnu výpomoc (žiadosť p. Lopušanovej a p. Golskej):

Sociálna komisia odporúča starostovi Obce Varín Ing. Michalovi Cvachovi odpovedať
uvedeným žiadateľkám o sociálnu výpomoc v nasledovnom znení:
„ Vašu žiadosť o príspevok posúdi sociálna komisia zriadená Obecným zastupiteľstvom
Obce Varín po schválení pripraveného VZN o poskytovaní príspevkov obce v sociálnej
oblasti.“
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Dôvodová správa:
Komisia po prepočítaní sumy, ktorá by žiadateľkám o sociálnu výpomoc prináležala podľa
v súčasnosti uplatňovaných zásad poskytovania príspevkov v zmysle platného VZN a sumy,
ktorá by žiadateľkám a spoločne posudzovaným osobám prináležala za predpokladu schválenia
pripraveného nového VZN dospela k záveru, že posúdenie podľa nového VZN je z hľadiska
výšky príspevku pre žiadateľky výhodnejšie.
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