Obec Spišský Štiavnik
Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Zápisnica zo zasadnutia
Sociálnej komisie (SK)
v Spišskom Štiavniku
konaného dňa 12.augusta 2020
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia sociálne komisie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Žiadosť o poskytnutie príspevku na drevo xx
Obnovenie zamietnutej žiadosti XX
Interpelácie
Záver

1.Zasadnutie SK otvorila predsedníčka komisie p. Mgr. Katarína Galasová. Privítala členov
a prítomných oboznámila s programom zasadnutia.
2.Zástupca starostky p. Ing. Matúš Korheľ po dohode s prítomnými za zapisovateľku určil
Bc. Katarínu Galovičovú
3. Následne predsedníčka SK Mgr. Katarína Galasová predniesla Žiadosť o drevo XX.

SK túto žiadosť prehodnotila a zistila, že obec poskytla XX príspevok vo výške 500 € v roku
2016 na úhradu cestovných nákladov na chemoterapiu pre dcéru XX a v roku 2018 jej bol
schválený a poskytnutý finančný príspevok vo výške 250€.
SK odporučí terénnym sociálnym pracovníkom (ďalej len TSP), aby zistili z akého dôvodu je
žiadateľka v zlej sociálnej situácií a z akého dôvodu nepoberá opatrovateľský príspevok na
svoju onkologickú dcéru. Po zistení týchto skutočností od TSP sa bude SK následne znova
zaoberať žiadosťou o drevo od XX. Žiadateľka taktiež nesmie mať žiadne pozdĺžnosti voči obci.
4.SK sa zaoberala zamietnutou žiadosťou XX o finančný príspevok na zakúpenie matraca do
polohovateľnej postele pre ťažko chorú ležiacu dcéru.
SK túto žiadosť prehodnotila a zistila, že obec poskytla XX finančný príspevok vo výške 1500
€ v roku 2015 na nákup elektrickej polohovateľnej postele a v roku 2017 finančnú pomoc vo
výške 500 € na zdravotnícke pomôcky. SK odporučí TSP, aby zistili či ležiaca dcéra žiadateľa ma
nárok na finančný príspevok od sociálnej poisťovne alebo zdravotnej poisťovne na zakúpenie
matraca do polohovateľnej postele . Taktiež TSP musia zistiť, či žiadateľ nemá pozdĺžnosti voči

obci, nakoľko je aj trestne stíhaný. Po zistení týchto skutočností od TSP sa bude SK následne
znova zaoberať zamietnutou žiadosťou XX o finančný príspevok obce na zakúpenie matraca
pre ťažko chorú ležiacu dcéru.
5.Členka SK p. Daša Pačajová odporučila posilnenie obecnej poriadkovej služby cez víkendy,
aby sa tým zaoberalo obecné zastupiteľstvo.
6. V závere zasadnutia poďakovala predsedníčka SK p. Mgr. Katarína Galasová prítomným za
účasť na zasadnutí, popriala pekný večer a ukončila zasadnutie.

Spišskom Štiavniku 12.08.2020

Zapísala:
Bc. Katarína Galovičová

----------------------------

Overovateľ zápisnice:
Mgr. Katarína Galasová

----------------------------

