
Zápis zo zasadnutia komisie sociálnej a zdravotnej konanej dňa 

19.9.2016 
 

 

 

Prítomní:  Mgr. D.Horná, J. Oršulová, M. Smondeková, M.Hvojniková, Mgr. G.Mištinová 

Ospravedlnená: M.Dzúriková - PN 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie žiadostí o jednorazové dávky v hmotnej núdzi a mimoriadne dávky 

sociálnej pomoci  

3. Rôzne 

 

 

 

K bodu č. 1  
 

     Členovia komisie  boli oboznámení s programom rokovania, tento bol jednohlasne 

schválený.  

 

 

K bodu č. 2  
 

Komisia sociálna a zdravotná prerokovala  žiadosti občanov o poskytnutie jednorazovej dávky 

v hmotnej núdzi a  mimoriadnej dávky sociálnej pomoci  - odporučila prideliť dávky 

nasledovne:  

 

Anne T. - jednorazovú dávku vo výške 30,-€. Ide o občianku s trvalým pobytom v meste 

Nováky, ktorá je  poberateľkou invalidného dôchodku pod hranicou životného minima.  Spĺňa 

podmienky VZN. Na základe uvedeného sa dávka doporučuje. 

 

Adriana B. – jednorazovú dávku vo výške 30,-€. Ide o občianku s trvalým pobytom v meste 

Nováky, ktorá je  nezamestnaná, nie je poberateľkou dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k 

dávke, je pod hranicou životného minima.  Spĺňa podmienky VZN. Na základe uvedeného sa 

dávka doporučuje. 

 

Koloman B. -  jednorazová dávka v hmotnej núdzi a mimoriadna dávka sociálnej pomoci pre 

občanov, sa nedoporučuje,  nakoľko žiadateľ nespĺňa podmienky VZN, z dôvodu, že jeho 

príjem presahuje výšku životného minima. 

 

Milan M. -  jednorazová dávka v hmotnej núdzi a mimoriadna dávka sociálnej pomoci pre 

občanov, sa nedoporučuje,  nakoľko žiadateľ nespĺňa podmienky VZN.  Ide o občana mesta, 

ktorý je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie, pracoval na aktivačných prácach pre mesto, 

ale z dôvodu zanedbávania dochádzky a porušovania pracovnej disciplíny bol prepustený. 

minima.  

 

K bodu č.3 

 

Prítomní boli informovaní, že k 1.9.2016 má mesto v pracovnoprávnom pomere 21  



- 2 - 

 

 

opatrovateliek,  z toho sú dve dlhodobo PN a 32  opatrovaných.  

V októbri 2016 budú v sobášnej sieni mestského úradu prijatí manželia pri príležitosti 60. 

výročia uzatvorenia sobáša. 

Od 09/2016 mesto zasiela blahoželania pri príležitosti životného jubilea 70, 75, 80 rokov  a od 

veku 85 rokov každý rok.     

Komisia sa zaoberala požiadavkou na zriadenie prepravy seniorov na cintorín a na najbližšiu 

komisiu jednotliví členovia predložia svoje návrhy.  

 

 

Novákoch, dňa 21.09.2016 

 

Zapísala: Mgr. Gabriela Mištinová                           …............................................ 

 

Overila:  Mgr. Dana Horná                                       …............................................  

 

 

 

 

 


