1.
Obec Spišský Štiavnik
Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Zápisnica
Sociálnej komisie (SK)
v Spišskom Štiavniku
zo dňa 03. júna 2022
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia SK :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľa
Aktualizácia stavu sociálnych záležitostí v obci a projektov EU
Žiadosť p. XY o finančný príspevok
Žiadosť o zníženie nájomného a odstránenie nedostatkov v bytovom dome, ul. Priečna súp.č. 283
Záver

1. Predsedníčka SK Mgr. Katarína Galasová sa ospravedlnila, zasadenie viedol prednosta
obecného úradu / OU / p. Róbert Martinko v zasadačke OU. V úvode privítal členov sociálnej
komisie a prítomných hostí a oboznámil všetkých s programom zasadnutia.

2. Za zapisovateľa SK bol určený p. Michal Burda, za overovateľku p. Daša Pačajová
3. Komunálny odpad / KO / v okolí obce a osady sa naďalej hromadí , v letnom období
narastá riziko šírenia chorôb. Následne narastá aj dlh za odvoz KO.
Záver a spôsob riešenia : zlepšenie koordinácie práce členov SK + TSP/ terénni sociálni
pracovníci/, MOPS/ miestna občianska poriadková služba / , koordinátora p. Jaroslav
Lacka a zdravotných sestier.
V obci sa aktuálne pracuje na týchto projektoch :
-

bytové domy - prebieha výberové konanie na dodávateľa
rekonštrukcia cesty a kanalizácie
materská škôlka – finančné zdroje sú schválené, verejná súťaž je ukončená

4. Žiadosť p. XY o príspevok na invalidný vozík sme zobrali na vedomie a doporučili
finančnej komisii na schválenie.
5. Zo zasadačky OU sme sa presunuli do osady. Priamo v bytovom dome sme spísali
zistené nedostatky a zabezpečili potrebnú fotodokumentáciu.
Je nutné okamžite zasiahnuť proti vysokému výskytu švábov a bodavého hmyzu
jednotlivých bytoch ale aj spoločných priestoroch bytového domu.

v

SK preto doporučuje zastupujúcemu starostovi obce osloviť kompetentnú spoločnosť
a vykonať deratizáciu a dezinfekciu všetkých zasiahnutých priestorov.

Všetky ďalšie zaznamenané nedostatky, skutočnosti a informácie sa predložia
zastupujúcemu starostovi obce na pripravované stretnutie so zhotoviteľom stavby
a stavebným dozorom. Následne obec príjme stanovisko k žiadosti o znížení nájomného
a k ďalším jednotlivým sťažnostiam.

6 . Záver
V závere zasadnutia prednosta OU poďakoval členom SK a ostatným prítomným za
účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie sociálnej komisie.

V Spišskom Štiavniku, 06.06. 2022
Zapísal:
Ing.Michal Burda

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

Overovateľ zápisnice:
p. Daša Pačajová

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

