Zápis zo zasadnutia komisie sociálnej a zdravotnej
konanej dňa 05.06.2017
Prítomní: Mgr. D.Horná, J. Oršulová, M. Smondeková,
Ospravedlnená: Bc. M.Dzuríková
Neospravedlnený: F.Verný
Zapisovateľka: Mgr. G.Mištinová
Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadostí o jednorazové dávky v hmotnej núdzi a mimoriadne dávky
sociálnej pomoci
3. Predloženie a informácia o koncepcii výstavby novej polikliniky Nováky
4. Prerokovanie návrhu Združenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti OZ
5. Záver
K bodu č. 1
Členov komisie privítala predsedníčka komisie a oboznámila ich s programom rokovania,
program 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 - jednohlasne odporučila prideliť
dávky nasledovne:
Zuzana B.- jednorazovú dávku vo výške 30,-€. Ide o občianku s trvalým pobytom v meste
Nováky, ktorá je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie, je poberateľa invalidného dôchodku
pod hranicou životného minima. Spĺňa podmienky VZN. Na základe uvedeného sa dávka
doporučuje.
Adriana B. – jednorazovú dávku vo výške 60,-€. Ide o občianku s trvalým pobytom v meste
Nováky, ktorá je slobodnou matkou maloletého dieťa, nie je poberateľkou rodičovského
príspevku, nie je poberateľkou dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke. Nakoľko
pracovala v zahraničí, vybavenie dávok v zahraničí je dlhodobí proces, v súčasnosti je spolu s
dieťaťom je pod hranicou životného minima. Spĺňa podmienky VZN. Na základe uvedeného
sa dávka doporučuje.
K bodu č.3
Predsedkyňa komisie prítomných oboznámila s predloženou koncepciou Výstavby novej
polikliniky Nováky. Komisia jednohlasne vzala predloženú koncepciu na vedomie.

K bodu č.4
Komisia sa zaoberala a prerokovala predložený návrh riešenia Združenia poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti OZ na zachovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v mestskej
poliklinike Nováky na ulici M. Slovenskej 960 v Novákoch. Komisia bola jednohlasne za
zachovanie pôvodnej polikliniky na ulici M. Slovenskej 960 v Novákoch.
Hlasovanie:
Prítomní : 3
Neprítomní : 2
Za : 3
Zdržal sa : 0
Proti: 0
K bodu č. 5
Predsedkyňa komisie poďakovala prítomným za účasť.

Novákoch, dňa 06.06.2017
Zapísala: Mgr. Gabriela Mištinová

…............................................

Overila: Mgr. Dana Horná

…............................................

