ZÁPISNICA č. 03/2015
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: 16.12.2015, kinosála Varín
Zasadnutie viedla: Mgr. Lenka Milová, predsedníčka sociálnej komisie
Prezentácia členov komisie:
Ľudmila Porubčanská st.: neprítomná, ospravedlnená
Mgr. Mária Chovancová: prítomná
Ľubomír Sečkár: prítomný
Mgr. Lenka Janíková: neprítomná, ospravedlnená
Bc. Zuzana Hodoňová: prítomná
MUDr. Katarína Murajdová: neprítomná, ospravedlnená

OTVORENIE, PRIVÍTANIE A PREZENTÁCIA ČLENOV KOMISIE
Predsedníčka komisie Mgr. Milová otvorila tretie 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. Mária Chovancová
Hlasovanie: za: 4, 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. Žiadosť občana o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi – 1 x
2. Žiadosti občanov o jednorazovú dávku sociálnej pomoci – 2 x
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0
Za overovateľa zápisnice bol predsedajúcou určený: Ľubomír Sečkár
K bodu č. 1:
Dňa 25.11.2015 bola do podateľne obecného úradu Obce Varín doručená žiadosť
o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi žiadateľa Vladimíra Škrobáka spolu s povinnými
prílohami.

Z predmetnej žiadosti vyplýva, že pán Škrobák je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
pozostávajúcej z dávky a z ochranného príspevku.
Svoju žiadosť pán Škrobák odôvodnil svojím zlým zdravotným stavom. Po posúdení jeho
príjmu za posledné tri kalendárne mesiace pred podaním žiadosti, t.j. v mesiaci september,
október a november 2015 sociálna komisia skonštatovala, že priemerný mesačný príjem
v rozhodnom období nepresiahol 1,0 násobok životného minima určeného osobitným
predpisom, ktoré je pre jednu plnoletú fyzickú osobu stanovené na 198,09 eura.
Sociálna komisia v súlade s tabuľkou uvedenou v prílohe č. 1 VZN 04/2015 určila sumu
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre pána Škrobáka na 50 eur.
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 2:
Dňa 25.11.2015 bola do podateľne obecného úradu Obce Varín doručená žiadosť
o jednorázovú dávku sociálnej pomoci žiadateľky pani Jany Lopušanovej spolu s povinnými
prílohami.
Z predmetnej žiadosti vyplýva, že pani Jana Lopušanová žije v spoločnej domácnosti so
svojimi dcérami Sofiou a Dorotou, ktoré sa pre účely tohto podania považujú za spoločne
posudzované osoby.
Svoju žiadosť pani Lopušanová odôvodnila nepriaznivým zdravotným stavom svojej dcéry
Sofie a zvýšenými výdavkami na jej kúpeľnú starostlivosť.
Po posúdení príjmu spoločne posudzovaných osôb za posledné tri kalendárne mesiace pred
podaním žiadosti, t.j. v mesiaci september, október a november 2015 sociálna komisia
skonštatovala, že priemerný mesačný príjem v rozhodnom období presiahol 1,5 násobok
životného minima určeného osobitným predpisom, ktoré je pre jednu plnoletú fyzickú osobu
a dve nezaopatrené deti stanovené na 378,93 eura /t.j. príjem je vyšší než 568,40 eur/. Príjem
rodiny pozostáva z:
- rodičovského príspevku,
- prídavku na dieťa 2x
- výživné určené na nezaopatrené deti 2 x/resp. jeho náhrady – náhradné výživné/
- príjmu so zárobkovej činnosti.
Sociálna komisia v súlade s platným VZN č. 05/2015 nenavrhuje poskytnutie jednorázovej
dávky sociálnej pomoci z dôvodu nesplnenia podmienok nároku na dávku (prekročenie
príjmu).
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0
Dňa 25.11.2015 bola do podateľne obecného úradu Obce Varín doručená žiadosť
o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi žiadateľky pani Dagmar Bordáčovej spolu s povinnými
prílohami.
Z predmetnej žiadosti vyplýva, že pani Dagmar Bordáčová žije v spoločnej domácnosti so
svojimi deťmi Michalom a Alžbetou, ktoré sa pre účely tohto podania považujú za spoločne
posudzované osoby.
Svoju žiadosť pani Bordáčová odôvodnila svojím zlým zdravotným stavom, v dôsledku čoho
má zvýšené výdavky na zabezpečenie liekov a nevyhnutnej starostlivosti.
Po posúdení príjmu spoločne posudzovaných osôb za posledné tri kalendárne mesiace pred
podaním žiadosti, t.j. v mesiaci september, október a november 2015 sociálna komisia
skonštatovala, že priemerný mesačný príjem v rozhodnom období nepresiahol 1,5 násobok

životného minima určeného osobitným predpisom, ktoré je pre jednu plnoletú fyzickú osobu
a dve nezaopatrené deti stanovené na 378,93 eura /t.j. príjem je nižší než 568,40 eur/.
Príjem rodiny pozostáva z:
- invalidného dôchodku žiadateľky,
- prídavku na dieťa 2x
- výživné určené na nezaopatrené deti 2 x.
Sociálna komisia v súlade s tabuľkou uvedenou v prílohe č. 1 VZN 05/2015 určila sumu
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre pani Bordáčovú na sumu 75 eur /35 eur dospelá
osoba, nezaopatrené dieťa 2 x 20 eur/.
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0

ZÁVER
Predsedajúca poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila tretie zasadnutie Sociálnej
komisie Obecného zastupiteľstva Obce Varín.
Vo Varíne dňa 30.03.2015
Zapísala: Mgr. Mária Chovancová

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

Zasadnutie viedla: Mgr. Lenka Milová

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

Overovateľ zápisnice: Ľubomír Sečkár

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

