Zápis zo zasadnutia komisie sociálnej a zdravotnej
konanej dňa 09. 04. 2019
Prítomní: Predsedkyňa: Alena Mokrá,
Členovia: Mgr. Martina Dzuríková, Jana Oršulová, Martina Smondeková,
Ivan Hvojnik
Zapisovateľka: Mgr. G.Mištinová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Predloženie správy o činnosti MsÚ na úseku sociálnych vecí za rok 2018
Predloženie vyhodnotenia činnosti domácej opatrovateľskej služby za rok 2018
Rôzne
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 so Správou o činnosti MsÚ na úseku sociálnych vecí za rok 2018
Uznesenie KSaZ 02/1/2019
Komisia sociálna a zdravotná berie na vedomie správu o činnosti MsÚ na úseku sociálnych
vecí za rok 2018 bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní : 5
Neprítomní : 0
Za : 5
Zdržal sa : 0
Proti: 0
K bodu č.3
Komisia bola oboznámená s Vyhodnotením činnosti domácej opatrovateľskej služby za rok

2018.
Uznesenie KSaZ 03/1/2019
Komisia sociálna a zdravotná berie na vedomie Vyhodnotením činnosti domácej
opatrovateľskej služby za rok 2018 bez pripomienok
Hlasovanie:
Prítomní : 5
Neprítomní : 0
Za : 5
Zdržal sa : 0
Proti: 0
K bodu č.4
Vedúca OSVŠKaŠ informovala prítomných o ukončení sociálnej služby – sociálneho taxíka od
1.4.2019. Bezprístrešnému občanovi, ktorý bol na územie mesta dovezený z nemocnice so
zlomenou nohou mal zabezpečené ubytovanie, po vylíčení mu pracovníčky OSVŠKaŠ
zabezpečili ubytovanie od marca 2019 v Charite Sv.Vincenta v Prievidzi, kde sa aj ubytoval.
V súčasnej dobe sa na území mesta nenachádza. Občan-šofér, ktorý zabezpečoval rozvoz
obedov pre dôchodcov od 15.04.2019 ukončil pracovný pomer, pracovníčka ktorá
zabezpečovala roznos obedov je dlhodobo PN, situácia je vyriešená v prospech občanov.
Naďalej spolupracujeme s Charitou Sv.Vincenta pri zabezpečovaní potravinovej pomoci pre
občanov mesta.
Predsedníčka komisie oslovila prítomných o pomoc pri hľadaní priestorov pre ZO SZZP
a taxislužby na prevádzkovanie sociálneho taxíka na území mesta Nováky.
Členka komisie informovala o možnosti požiadania ÚPSVaR Prievidza o dobrovoľnícku
činnosť do školskej jedálne od septembra 2019 z dôvodu výpomoci pri zabezpečovaní
stravovania všetkých detí.
K bodu č. 5
Predsedkyňa komisie poďakovala prítomným za účasť.
Novákoch, dňa 11.04. 2019
Zapísala: Mgr. Gabriela Mištinová

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

Overila: Alena Mokrá

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

