OBEC Spišské Bystré
Názov komisie:

Komisia pre ochranu verejného poriadku a verejného záujmu

Dokument:

Zápis zo stretnutia komisie

Typ stretnutia:

Nepravidelné stretnutie

Dátum:

02.09.2018

Pozvaní:

Jana Kováčová Gajanová, Pavol Jurčo, Martin Marušin, Martin Lavko,

Zúčastnení:

Viď prezenčná listina

Zapísal:

Jana Kováčová Gajanová

1. Program zasadnutia
Č.

Popis

1.

Prerokovanie návrhu zmeny VZN č.4/2016 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu a školskej
jedálne
Schválenie poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov z rozpočtu obce Spišské
Bystré pre dôchodcov s trvalým pobytom v obci a zabezpečenie finančného krytia z rozpočtu
obce na rok 2019

2.

2. Zápis zo stretnutia a priebeh stretnutia
Č.

Popis

1.

Prerokovanie návrhu zmeny VZN č.4/2016 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu a školskej
jedálne
Komisia navrhuje úpravu návrhu, a to:
1. V článku 2 Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole bod 2.1 posledný odsek
v znení: „Príspevok sa uhrádza mesačne do 15.dňa príslušného mesiaca bezhotovostne
bankovým prevodom na účet škole alebo poštovou poukážkou. V osobitnom prípade na
základe žiadosti po schválení riaditeľom školy i do pokladne školy. Vzniknuté preplatky
budú zúčtované/vyúčtované do 31.12. a 31.07. v príslušnom školskom roku na účet
platiteľa.“
2. V článku 3 Príspevok na činnosť školského klubu detí bod 3.1 posledný odsek v znení:
„Príspevok sa uhrádza za september až december do 15.10. a za január až jún do 15.02.
bezhotovostne bankovým prevodom na účet škole alebo poštovou poukážkou.
V osobitnom prípade na základe žiadosti po schválení riaditeľom školy i do pokladne
školy. Vzniknuté preplatky budú zúčtované/vyúčtované do 31.12. a 31.07. v príslušnom
školskom roku na účet platiteľa.“
3. V článku 4 Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni bod 4.3. v znení:
„Príspevok sa uhrádza mesačne do 15.dňa príslušného mesiaca bezhotovostne bankovým
prevodom na účet školskej jedálne alebo poštovou poukážkou. V osobitnom prípade na
základe žiadosti po schválení riaditeľom školy i do pokladne školskej jedálne. Vzniknuté
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preplatky budú zúčtované/vyúčtované do 31.07. pre stravníkov základnej školy a
do 31.08. pre stravníkov materskej školy v príslušnom školskom roku na účet platiteľa.“
Hlasovanie:
Za: J. Kováčová Gajanová, M. Marušin, P. Jurčo
Proti: 2.

Schválenie zriadenia novej služby –zabezpečenie obedov s poskytnutím príspevku na
stravovanie z rozpočtu obce Spišské Bystré pre dôchodcov s trvalým pobytom v obci
a zabezpečenie finančného krytia z rozpočtu obce na rok 2019
Na základe výsledkov prieskumu realizovaného v obci v 05/2018 formou dotazníka, ktorý vyplnilo
97 respondentov z celkového počtu obyvateľov obce v dôchodkovo veku 393 /nad 63 rokov/, čo
predstavuje 25%, až 53 respondentov, t.j. 55% z celkového počtu vyplnených, resp. 14%
z celkového počtu obyvateľov obce v dôchodkovom veku prejavilo záujem o stravovanie
s príspevkom z rozpočtu obce. 36 respondentov t.j. 37% resp. 9 % má záujem o pravidelné
stravovanie. Viac ako 90% z respondentov, ktorí prejavili záujem o službu, má záujem o rozvoz
stravy do domácnosti.
Vzhľadom na prejavený záujem o plánovanú novú službu zo strany obyvateľstva obce, záujem
Komisie pre ochranu verejného poriadku a verejného záujmu o zvyšovanie kvality života v zmysle
sociálnych potrieb ale i v zmysle zlepšovania zdravotného stavu obyvateľov obce v dôchodkovom
veku a v náväznosti na Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2017-2021 Program 2.3.1
Sociálne služby, Podprogram 1.3. Podporné služby /Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na
uspokojovanie základných životných potrieb/, Projekt 1.3.1 Zabezpečenie verejného stravovania,
sa Komisia pre ochranu verejného poriadku a verejného záujmu uzhodla predložiť návrh na
schválenie zavedenia novej služby s poskytnutím príspevku na stravovanie pre dôchodcov
s trvalým pobytom v obci Spišské Bystré z rozpočtu obce.
Komisia sa uzhodla na týchto podmienkach poskytovania príspevku:
1.) Príspevok na stravovanie bude poskytovať obec iba poberateľom starobného dôchodku,
vrátane, vrátane predčasného starobného dôchodku, ktorí majú na území obce trvalý
pobyt, na zníženie nákladov spojených so zabezpečovaním teplého jedla – obeda.
2.) Príspevok sa nebude poskytovať občanom, ktorí sú poberateľmi dôchodkových dávok
uvedených v ods. 1 a zároveň majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo poberajú
ďalší príjem zo zárobkovej činnosti alebo z inej činnosti.
3.) Príspevok sa nebude poskytovať občanom, ktorí sú ošetrovaní inou osobou , poberajúcou
finančné vyrovnanie za vykonanú prácu z rozpočtu obce Spišské Bystré.
4.) Príspevok sa nebude poskytovať občanom, ktorí nemajú vysporiadané záväzky voči obci
po lehote splatnosti.
5.) Príspevok na stravovanie od obce bude predbežne vo výške 0,40EUR.
6.) Príspevok sa bude poskytovať vo forme zľavy zo stravného lístka.
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Komisia odporúča schváliť zriadenie novej služby obce – zabezpečenie obedov s poskytnutím
príspevku na stravovanie z rozpočtu obce na rok 2019 pre dôchodcov s trvalým pobytom v obci
Spišské Bystré, so zabezpečením finančného krytia z rozpočtu obce na rok 2019 vo výške 5000,-€.
Zároveň komisia ukladá:
1. OcÚ a Komisii pre rozvoj a plánovanie zahrnúť finančné krytie na zabezpečenie novej
služby do rozpočtu obce na rok 2019,
2. OcÚ a Komisii pre ochranu verejného poriadku a verejného záujmu pripraviť návrh VZN o
podmienkach poskytovania a výške príspevku do 31.3.2019,
3. OcÚ zabezpečiť zriadenie novej služby do 30.6.2019.
Hlasovanie:
Za: J. Kováčová Gajanová, M. Marušin, P. Jurčo
Proti: Schválila:
......................................................................
Jana Kováčová Gajanová, v.r.
predseda Komisie pre ochranu verejného poriadku a verejného záujmu

Prezenčná listina zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku a verejného záujmu zo
dňa 02.09.2018.

MUDr. Jana Kováčová Gajanová, v.r.

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

Pavol Jurčo, v.r.

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

Martin Marušin, v.r.

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

Ing. Martin Lavko

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

