OBEC CÍFER

zast. Mgr. Marošom Saganom, PhD., starostom obce
Nám. A. Hlinku č. 31, 919 43 Cífer
IČO 00 312 347

Zápisnica zo zasadnutia sociálnej komisie
dňa 17.09.2020 o 16.00 h na Obecnom úrade v Cíferi
Prítomní členovia komisie: Mgr. Mária Olšová - predsedníčka, Mgr. Jana Bachratá, Bc. Adriána
Jedličková, Bc. Andrea Jelínková, Jozefa Rusnáková
Neprítomní, ospravedlnení: Mgr. Gabriela Pešková, Dušan Caja
Zapisovateľka: Ing. Alena Olšová
Program:
1. Otvorenie, privítanie
2. Výber nájomcov 1 - izb. sociálnych, nájomných bytov
3. Finančná pomoc v hmotnej núdzi
4. Žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby
5. Uhradenie poplatkov v školskom klube detí a depozitu v školskej jedálni
6. Diskusia, záver
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka sociálnej komisie Mgr. Mária Olšová, privítala prítomných
členov komisie.
2. Výber nájomcov 1 - izb. sociálnych, nájomných bytov
Starosta poveril sociálnu komisiu s výberom troch nových nájomcov. Prítomní boli oboznámení
s voľnými 1-izbovými nájomnými bytmi na ulici Trnavská 24A, 24B. Členovia komisie po preštudovaní
jednotlivých žiadostí, ktoré boli doručené na obecný úrad, zohľadňovali kritériá, uvedené vo VZN
1/2015 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov, čl. 4 ods. 2:
„Pri rozhodovaní o pridelení bytu sa skúmajú a vyhodnocujú najmä nasledovné kritériá:
- trvalý pobyt v obci Cífer,
- naliehavosť bytovej potreby žiadateľa, pričom sa skúmajú súčasné bytové aj majetkové pomery,
počet maloletých a plnoletých nezaopatrených detí, rodinný stav a iné sociálne kritériá,
- preukázateľné zdravotné dôvody žiadateľa,
- finančné možnosti splácania nájomného.“
Po preverení všetkých kritérií uvedených vo VZN aj v zákone č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní komisia jednohlasne odporučila starostovi uzavrieť nájomnú zmluvu
s Miroslavou I., matkou dvoch maloletých detí, s Máriou Č., matkou maloletého dieťaťa a od 1.1.2021
navrhla nájomcu Petra G. s družkou a tromi maloletými deťmi.
3. Finančná pomoc v hmotnej núdzi
Predsedníčka oboznámila komisiu so žiadosťou pána Milana H, ktorý žiadal o zníženie smetného
poplatku a finančnú podporu, nakoľko sa nachádza v hmotnej núdzi. Jeho žiadosti bolo odpovedané
listom dňa 13.01.2020, kde sa uvádza, že prijatím VZN č. 9/2019 o miestnych daniach a poplatkoch za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, sa osobám starším ako 62 rokov paušálny poplatok
0,069 eura na osobu a kalendárny deň znižuje o 12%. Členovia sociálnej komisie zároveň odporučili,
aby odpustenie smetného prerokovali poslanci na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Predsedníčka sociálnej komisie navrhla, aby sa žiadateľovi poskytla jednorazová finančná výpomoc na
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zlepšenie životných podmienok, nakoľko manželke nie je priznaný starobný dôchodok a obidvaja
manželia žijú z jedného dôchodku a dávky v hmotnej núdzi.

4. Žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby
CLAUDIANUM n.o., neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, prevádzkujúci ambulantné
Rehabilitačné stredisko pre dospelých s mentálnym a kombinovaným postihnutím, požiadal
o finančný príspevok vo výške 700,- eur z dôvodu vykrytia finančnej medzery na zabezpečenie
poskytovania sociálnych služieb v roku 2020 pre klientku s trvalým pobytom v obci Cífer. Nakoľko sa
jedná o žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce a najbližšie žiadosti o dotácie sa budú schvaľovať na rok
2021 komisia túto žiadosť odporučila finančnej komisii a následne obecnému zastupiteľstvu.
5. Uhradenie poplatkov v školskom klube detí a depozitu v školskej jedálni
Pani Iveta K. má v náhradnej starostlivosti zverených svojich dvoch vnukov, ona poberá invalidný
dôchodok. Členovia komisie odsúhlasili uhradenie poplatkov v školskom klube detí a depozitu v
školskej jedálni za malolet. deti. Komisia schválila uhradenie poplatkov obecným úradom z financií,
ktoré sú v rozpočte v kapitole sociálnej oblasti.
6. Diskusia, záver
V diskusii neboli predložené žiadne príspevky, ani podnety od členov komisie. Predsedníčka komisie
poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie komisie ukončila.

Zapísala: Ing. Alena Olšová

Schválila: Mgr. Mária Olšová

