Obec Ďurďoš
Ďurďoš 36
094 31 Ďurďoš

ZÁPISNICA Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA ZO DŇA 18.02.2021

Navrhovaný program:

1.Otvorenie a procedurálne náležitosti
2 Schválenie programu
3 Kontrola plnenia úloh a uznesení
4.Voľby do samosprávy 2021 - 2 poslanci obce Ďurďoš
5.Preplatenie stavby DS
6.Odmena starostu za SOBD
7.Rôzne
8.Záver

K bodu 1.: Privítanie : Pán starosta privítal prítomných a otvoril zasadanie. Zároveň ich
oboznámil stým, že dnešné stretnutie je hlavne kvôli voľbám.
K bodom pridáme + smernicu- doplniť. Ja ako starosta musím podávať smernicu o majetkovom
priznaní.
-ďalej + TSP správa - na žiadosť hosťa, pridaný bod o TSP.

Nový program zasadania OZ:

1.Otvorenie a procedurálne náležitosti
2 Schválenie programu
3 Kontrola plnenia úloh a uznesení
4.Voľby do samosprávy 2021 - 2 poslanci obce Ďurďoš
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5.Preplatenie stavby DS
6.Odmena starostu za SOBD
7. Smernica majetkového priznania verejných činiteľov
8. Správa o činnosti TSP
9.Rôzne
10.Záver

K bodu 2.: Schválenie programu : hlasovanie : 3:0 za.

K bodu 3.: Kontrola úloh: Daň z nehnuteľností a TKO- termín vystavenia je do konca mája.
Opatrovateľská služba- registrácia prebehla úspešne.
Traktor- riešime pripomienky, názvoslovie.
Rozpočet bol prijatý.
Odmena poslancov - bola vyplatená v decembri.
Betlehem - 900,-€.

K bodu 4. : Dátum volieb do samosprávy je: 15.05.2021. Obec Ďurďoš - 2 voľné miesta.
Kandidátky si záujemcovia môžu podať do 16.03.2021. Bude 1 volebný okrsok. Zverejnenie
volieb - uznesenie treba prijať.
Pripomienka J. Guman : "Treba vyvesiť na obecnú tabuľu."
P. Starosta :" Bude zverejnené na stránke, ale tak vyvesíme na všetkých 3 nástenkách.

Hlasovanie : 3:0.
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K bodu 5.: DS- doklady sú k dispozícii k nahliadnutiu. Všetko je o. k. Prešlo všetko. Teraz majú
dať požiarnici – posledné vyjadrenie, čaká sa. Poslal som všetky doklady. Ešte príde inšpektorát
práce na kolaudáciu!
Musíme preplatiť : 131. 903,26, - €. Pôvodne to malo byť 138.845,54,-€. No 5% je zádržné.
Takže po prepočte je to : 131.903,26,-€.
Dotácia je 120.000,-€.Ostatné je naša spoluúčasť.
Pôžička je vybavená v Prima banke.

Hlasovanie za túto sumu: 3:0

K bodu 6.: P. Starosta :" Ščítanie domov : Ja som sám všetko urobil, tak si myslím, že by to
malo patriť mne. No keďže ja nemám právo na odmeny, tak navrhujem jednorazové zvýšenie
platu o 160%. Iba na 1 mesiac a viac nič.
Musíme to mať schválené OZ inak to nemôže byť. Napríklad v decembri, alebo hociktorý iný
mesiac, aby to bolo uplatnené, to zvýšenie platu. ".
Hlasovanie 3:0.

K bodu 7.: p. Starosta :" Pridávam smernicu o majetkovom priznaní - je k nahliadnutiu. Moje
majetkové priznanie je na internete. Je to zverejnené, môžte si to nájsť. Vzťahuje sa na starostu
obce a hlavného kontrolóra obce. Musí sa evidovať v obci. Nadobúda účinnosť dnešným dňom
: t. j. 18.02.2021.

Hlasovanie : 3:0.

-TSP: všetko si takisto môžte pozrieť na internete v uznesení a aj tu na obci je k nahliadnutiu.
Zverejníme to ako prílohu k zápisnice. Je to verejný dokument.
-"Ďalej, keďže tu nastal problém s kopaním hrobou, treba to vyriešiť. Navrhujem volať bager
navýkop, kde sa dá, nie všade sa dá. Potom už ľahšie zakopať.
-Nesúhlas OZ, a ďalších prítomných. Ostane všetko po starom, len treba vytvoriť nový,
aktuálny zoznam a pokračovať ďalej ako doteraz.
P. J. Guman :"Navrhujem, aby bol jeden zoznam na obci a jeden nech má cirkev".
P. Starosta :"Samozrejme súhlasím, nieje problém, aspoň si to budeme kontrolovať.
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K bodu 8.: Záver : Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie.
Neoficiálne sa venoval hosťovi p. M. Guľovi, a jeho pripomienkam.

Zápisnicu vyhotovil/a : Gabriela Kurová

Príloha č.1: Správa činnosti TSP
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SPRÁVA VÝKONU A ČINNOSTI PRÁCE TSP ĎURĎOŠ
Vo výkone mojej terénnej sociálnej práce sa zameriavam na pomoc, asistenciu,
poradenstvo, súčinnosť, sprevádzanie, intervenciu a sociálne poradenstvo v rámci :
Národného projektu TSP a TP s prítomnosťou MRK za obdobie od1.8.2020 do 28.2.2021

 Asistencia pri vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka( Osobný bankrot)
- Vypísanie žiadostí o poskytnutie právnej pomoci
- Komunikácia so súdom, za účelom súdneho pojednávania sprevádzanie
klientov na súd
- Dohodnutie stretnutia klienta s Centrom právnej pomoci v Humennom
- Komunikácia a poradenstvo so správcom osobného bankrotu ohľadne
poskytnutia súčinnosti
- Písanie návrhov na zastavenie vymáhania, komunikácia s exekútormi
- intervencie zamerané na zvyšovanie ekonomickej gramotnosti klientov,
zlepšenie ekonomickej situácie domácností klientov
- Poradenstvo a objasňovanie faktúr, zúčtovaní, preplatkov a nedoplatkov za
vodu a elektrinu
- objasňovanie a poradenstvo týkajúce sa splátkových kalendárov
- poradenstvo, asistencia a sprostredkovanie komunikácie so spoločnosťami,
ktoré poskytli úvery, napr. v otázkach: vyčíslenie výšky dlhu, možnosti
znižovania alebo zvyšovania pravidelných splátok, presun splátok
- Telefonická komunikácia s VSE a VSD ohľadom platenia faktúr
- Pomoc klientovi pri vypisovaní poštových poukážok na platenie záväzkov
- Poradenstvo pri dlhoch na zdravotných poisťovniach a sociálnych
poisťovniach riešenie splácania v splátkových kalendároch

 Intervencie smerujúce k zvýšeniu šance uplatniť sa na trhu práce, resp.
k udržaniu existujúcich pracovných miest
-

Vyhľadávanie voľných pracovných miest
Komunikácia s potencionálnymi zamestnávateľmi
Komunikácia s pracovnými agentúrami a vzájomná komunikácia pri
zisťovaní voľných pracovných pozícií v rámci okresu Vranov nad Topľou
a Prešov , portály Profesia.sk, ISTP.sk
Asistencia pri písaní žiadostí a životopisu do zamestnania
Konzultácie a odporúčania týkajúce sa aktivačných prác
Konzultácie a odporúčania týkajúce sa menších obecných služieb
Asistencia pri vypisovaní žiadostí o zaradenie do evidencie uchádzačov
o zamestnanie
Vybavovanie práce pre klientov aj mimo územia SR

-

Komunikácia a kooperácia s ÚPSVaR Vranov nad Topľou a Hanušovce nad
Topľou pri hľadaní vhodného zamestnania pre klientov

 intervencie smerujúce k zvýšeniu štandardu bývania, či udržaniu
vyhovujúceho štandardu bývania
-

asistencia pri legalizácií stavieb a vysporiadaní pozemkov
Asistencia pri udržaní praktického chodu domácností a skvalitňovanie
podmienok bývania
Asistencia pri zabezpečovaní palivového dreva
Poradenstvo v oblasti starostlivosti o domácnosť
Poradenstvo pri zveľaďovaní príbytkov
Poradenstvo týkajúce sa opráv a rekonštrukcií obydlí, drobné stavebné
úpravy
Starostlivosť o okolité prostredie, upratovanie okolia obytných domov
Pravidelná dezinfekcia domácností
Poradenstvo, asistencia a meditácia pri riešení problematických vzťahov
medzi susedmi
Poradenstvo pri platení poplatkov za komunálny odpad

 Intervencie zamerané na zlepšenie zdravotného stavu klientov alebo
zachovanie vyhovujúceho zdravotného stavu klientov a intervencie
zamerané na zvýšenie dostupnosti služieb zdravotnej starostlivosti
-

Spolupráca a konzultácie s lekármi ohľadom zdravotného stavu klientov,
objednávanie na odborné vyšetrenia k špecialistom a informácie
o výsledkoch vyšetrení
Komunikácia s odborníkmi – posudkoví lekár, tehotenská poradňa
Asistencia a poradenstvo v oblasti zdravia a hygieny
Podpora klientov k zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu a zdraviu
svojich detí
Poradenstvo v oblasti osobnej hygieny, čistoty domácnosti
Poradenstvo a motivácia k očkovaniu
Motivácia k absolvovaniu preventívnych a odborných vyšetrení
Asistencia pri výbere liekov z lekárne
Sprevádzanie klientov k lekárom
Komunikácia s riaditeľkou RÚVZ ohľadom karantény klientov, pri
príchode domov zo zahraničia a taktiež pri odchádzaní do zahraničia
Objednávanie klientov na testy COVID 19 ( v obci Vlača)
Poradenstvo v oblasti testovania antigénnych a PCR testovaním
Poradenstvo pri izolovaných klientov v jednej domácnosti
Poradenstvo zo všetkým čo súvisí s pandémiou ochorenia
KORONAVÍRUS: R-O-R dodržiavaním pokynov z RÚVZ
Pre klientov, ktorí sú v karanténne som neustále v kontakte pomáham im
s nákupmi potravín, hygieny, liekov rozprávam sa nimi aby to v zdravý
zvládli som im ako psychológ



Intervencie zamerané na prevenciu sociálno – patologických javov, ako aj
na zmiernenie a elimináciu ich negatívnych dopadov
-

Asistencia a sociálne poradenstvo v oblasti postpeniterciárnej starostlivosti(
začlenenie klienta do spoločnosti po prepustený z výkonu trestu
Prevenčné aktivity a poradenstvo súvisiace s problémami zanedbávania
starostlivosti o deti, resp. o zverenú osobu
Záškoláctvo a problémové správanie detí
Participácia v šetrení rodín a vzájomná komunikácia ÚPSVaR Hanušovce
nad Topľou , Obec Ďurďoš, SPODaSK Vranov nad Topľou
Sociálne poradenstvo spojené s exekúciami a súdnymi rozhodnutiami
platenie pohľadávok, komunikácia s exekútormi, vymáhačskými
spoločnosťami
Písanie žiadostí na splátkové kalendáre voči exekučným príkazom
Spolupráca s SPODaSK pri riešení sociálno – patologických javov
v komunite
Komunikácia s notármi ohľadom vybavovania dedičského konania
Komunikácia s detským domovom: Vranov nad Topľou kde sú umiestnené
deti mojej klientky
Motivačné a prevenčné aktivity v súvislosti s tzv. drobnou kriminalitou
Komunikácia s klientom, ktorí je vo výkone trestu odňatia slobody

 intervencie zamerané k zvýšeniu celkovej gramotnosti detí, dostupnosť
vzdelávacích inštitúcií, a kvalitných podmienok na štúdium
-

Kooperácia so základnými školami pri monitorovaní dochádzky detí,
komunikácia s triednymi učiteľmi, sociálnymi a špeciálnymi pedagógmi
Záškoláctvo
Hľadanie postupov a riešení eliminácie neplnenia školskej dochádzky
Komunikácia s vedením ZŠ Hanušovce nad Topľu pri záškoláctve návšteva
v škole rozhovor s riaditeľkou školy a sociálnou pedagogičkou ohľadom
záškoláctva deti mojich klientov.
Dištančne vzdelávanie deti mojich klientov napomáham im pri
odovzdávaní učiva zo ZŠ aby si vypracovali a následne odovzdávam
sociálnej pedagogičke
Poskytujem poradenstvo v oblasti štipendia pre žiakov Stredných škôl,
ktorí majú nárok komunikujem s pracovníkom nadácie Rómsky vzdelávací
fond – org. zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma
Vyhľadávam vhodne stredoškolské a vysokoškolské školy vhodne pre deti
mojich klientov
Napomáham klientke, ktorá je študentka na vysokej škole asistujem jej pri
vybavovaní formulárov k štúdium

 intervencie smerujúce k zabezpečeniu benefitov a k plneniu povinností
vyplývajúcich z príslušnosti v systéme sociálneho
-

Asistencia pri evidencii na Úrade práce
Asistencia pri vyradení z evidencie na Úrade práce
Asistencia pri ukončení pracovného pomeru
Asistencia pri vybavovaní príspevku na bývanie
Asistencia pri vybavovaní kompenzačného príspevku
Asistencia pri vybavovaní príspevku pri narodení dieťaťa
Asistencia pri vybavovaní opatrovateľského príspevku
Asistencia pri vybavovaný dôchodkov :
Starobný dôchodok
Predčasný starobný dôchodok
Invalidný dôchodok
Vdovský dôchodok
Vdovecký dôchodok
Sirotský dôchodok
Poradenstvo so zdravotnou poisťovňou, Dôvera, Union, VŠZP
Asistencia pri SOS dotáciách
Asistencia pri humanitárnej pomoci
Asistencia pri umiestňovaní klientov do zariadenia pre seniorov
Asistencia pri vybavovaní občianskych, vodičských preukazov
a prihlasovanie a odhlasovanie automobilov
Asistencia pri písaný kúpnopredajnej zmluvy, splnomocnenia
a prihlasovania či odhlasovania automobilu
Asistencia a poradenstvo pri vyživovacích povinnostiach rodičov po
rozvodovom konaní
Poradenstvo a asistencia pri vybavovaním trvalom pobyte
Asistencia pri sčítavania obyvateľstva
Poskytnutie potravinovej pomoci pre obyvateľom od darcu
Napomáham klientom pri komunikácii s inštitúciami aby nemuseli ich
osobne navštevovať snažím sa im pomôcť cez telefonické a emailové
technológie takto sa mi podarilo vyriešiť už niekoľko krát
Chránim klientov v takejto ťažkej situácii všetky inštitúcie privítali takýto
systém pozitívne , podarilo sa mi vyriešiť všetky intervencie a naďalej
pokračujem a riešim dané problémy klientov

INÉ:
-

Kooperácia s Červeným krížom pri rozdávaní potravinovej pomoci pre
sociálne slabšie rodiny
Spolupráca s dobrými ľuďmi pri rozdávaní šatstva,
Kopírovanie a skenovanie písomností a dokladov
Komunikácia s firmou zabezpečujúcou drevo na zimu pre klientov

-

Telefonická komunikácia s VSD a VSE pri zisťovaní preplatkov, resp.
nedoplatkov
Komunikácia so združením FÉNIX na ochranu a presadzovanie ľudských
práv pri poskytovaní poradenstva pri oddlžovaní klientov, právnická pomoc
Poradenstvo s riaditeľmi domovov pre seniorov pri umiestnení klientov do
zariadenia či majú voľne miesta a aké majú podmienky a pravidla pri
umiestnení
Komunikácia s posudkovým lekárom ohľadom lekárskej správy pri
určovaní stupňa odkázaností
Pomáham všetkým klientov z obce Ďurďoš nie len MRK, ale aj seniorom,
ZŤP, a iné

V Ďurďoši 18.2.2021
Podpis.................................................
Mgr. Dominika Mikeľová,
Terénna sociálna pracovníčka

