
Zápis zo zasadnutia komisie sociálnej a zdravotnej  

konanej dňa 11.02.2019 
 

 

Prítomní:  Alena Mokrá, Mgr. Martina Dzuríková,  Jana Oršulová, Martina Smondeková, 

                   Ivan Hvojník 

 

Zapisovateľka: Mgr. G.Mištinová 

 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. prerokovanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta príslušným organizáciám 

3. prerokovanie žiadosti o jednorazovú dávku hmotnej núdzi 

4. informácie o poskytnutí sociálnej pomoci bezprístrešnému občanovi  

5. Rôzne  

6. Záver 

 

 

K bodu č. 1  
Členov komisie privítala predsedkyňa komisie a oboznámila komisiu s programom rokovania, 

program rokovania bol jednohlasne schválený.  

 

Hlasovanie:  

Prítomní :  5 

Neprítomní : 0 

Za : 5 

Zdržal sa : 0 

Proti: 0 

 

 

K bodu č. 2  
Komisia bola oboznámená s predloženou žiadosťou o dotáciu pre ZO SZZP na rok 2019, ktorú 

komisia prerokovala.  

 

Uznesenie KSaZ 02/1/2019 

Komisia sociálna a zdravotná berie na vedomie žiadosť ZO SZZP o dotáciu na rok 2019.  

Jednohlasne  odporúča poskytnutie dotácie v sume 3000,- eur tak, ako bola poskytnutá aj v roku 

2018 a odporučila prerokovať žiadosť o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta Nováky 

v Mestskej rade a Mestskom zastupiteľstve.  

 

Hlasovanie:  

Prítomní :  5 

Neprítomní : 0 

Za : 5 

Zdržal sa : 0 

Proti: 0 

 



 

K bodu č.3 

Komisia sociálna a zdravotná prerokovala  žiadosti občanov o poskytnutie jednorazovej dávky 

v hmotnej núdzi a  mimoriadnej dávky sociálnej pomoci 

 

 

Uznesenie KSaZ 02/2/2019 

Komisia sociálna a zdravotná berie na vedomie žiadosti a odporučila prideliť dávky nasledovne:  

 

Marián L. - jednorazovú dávku v sume 30,-€. Ide o občana mesta, ktorého vedieme ako  

poberateľa dávky v hmotnej núdzi, pracuje na aktivačných prácach pre mesto a spĺňa 

podmienky VZN. Na základe uvedeného sa dávka doporučuje. 

 

Ján K. – jednorazovú dávku v sume 60,- €. Ide o rodinu, ktorú vedieme ako poberateľa  

hmotnej núdzi,  žiadateľ pracuje na aktivačných prácach pre mesto a rodina spĺňa podmienky 

VZN. Na základe uvedeného sa dávka doporučuje , manželka je  

 

Hlasovanie:  

Prítomní :  5 

Neprítomní : 0 

Za : 5 

Zdržal sa : 0 

Proti: 0 

 

K bodu č.4  
 

Vedúca OSVŠKaŠ informovala prítomných o poskytnutí sociálnej pomoci bezprístrešnému 

občanovi, ktorý bol na územie mesta dovezený z nemocnice so zlomenou nohou. Mesto je na 

základe zákona povinné zabezpečiť bezprístrešnému občanovi ubytovanie, jedno teplé jedlo 

a ošatenie, čo bolo aj poskytnuté. Pracovníčky OSVŠKaŠ v spolupráci s MsP občanovi 

zabezpečili odvoz a vyšetrenie u odborného lekára.  

 

K bodu č. 5 

 

Vedúca OSVŠKaŠ informovala prítomných o poskytovaní dotácie na stravovanie pre deti MŠ 

predškolského veku. Týchto detí je v MŠ 41.  

 

 

K bodu č.6 

Predsedkyňa komisie poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

Novákoch, dňa 13.02.2019 

 

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

 

Overila:  Alena Mokrá                                             …............................................ 

 

 


