Zápis zo zasadnutia komisie sociálnej a zdravotnej
konanej dňa 23.10.2019
Prítomní: Alena Mokrá, Mgr. Martina Dzuríková, Jana Oršulová, Martina Smondeková,
Ospravedlnený: Ivan Hvojník
Zapisovateľka: Mgr. G.Mištinová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Príspevok občana
Prerokovanie žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Prerokovanie zmeny podmienok poskytovania prepravnej služby- sociálny taxík
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Členov komisie privítala predsedníčka komisie a oboznámila komisiu s programom rokovania,
program rokovania bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Prítomní : 4
Neprítomní : 1
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti: 0
K bodu č.2
Komisie sa zúčastnila občianka mesta, ktorá predložila žiadosť zo Zariadenia sociálnych
služieb o spolufinancovanie zo strany mesta pre občana s trvalým pobytom v meste Nováky,
ktorý je umiestnený v zariadení. Taktiež, uviedla, že či by bolo možné, zo strany mesta týchto
umiestnených občanov navštíviť aspoň 1 krát do roka, urobilo by im to radosť. Bola poskytnutá
informácia o postupoch a dodržiavania GDPR.
Uznesenie KSaZ 03/2/2019
Komisia sociálna a zdravotná berie na vedomie žiadosť s tým, že v súčasnej dobe ZMOS
spracováva metodický materiál, ktorý bude detailne popisovať kroky a opatrenia vo vzťahu
k zabezpečeniu poskytovania sociálnych služieb.
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 04/2/2019
Komisia sociálna a zdravotná berie na vedomie žiadosti a odporučila prideliť dávky nasledovne:

Ľudmila B. - jednorazovú dávku v sume 30,-€. Ide o občianku mesta, ktorú vedieme ako
poberateľku dávky v hmotnej núdzi, pri podaní žiadosti pracovala na aktivačných prácach pre
mesto a spĺňa podmienky VZN. Na základe uvedeného sa dávka doporučuje.
Adrián Ď. – mimoriadnu dávku sociálnej pomoci pri úraze a dlhodobej práceneschopnosti
v sume 200,- €. Ide o občana, ktorý má uzatvorenú pracovnú zmluvu a pri výkone práce sa mu
stal úraz, je uznaný práceneschopný, ale zamestnávateľ a ani sociálna poisťovňa mu nevypláca
nemocenské dávky, hoci sociálna poisťovňa vydala rozhodnutie, kde má priznanú výšku sumy
nemocenskej dávky. Spĺňa podmienky VZN. Na základe uvedeného sa dávka doporučuje
s tým, že poskytnutú sumu vydokladuje a môže byť použitá na zakúpenie liekov, ošatenia,
ubytovanie, stravovanie, cestovné.
Hlasovanie:
Prítomní : 4
Neprítomní : 1
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti: 0
K bodu č.4
Komisia prerokovala zmeny podmienok poskytovania prepravnej služby. Zmeny sa týkajú
zníženia veku žiadateľa o prepravnú službu zo 70. rokov na 65 . rokov veku a zvýšenia počtu
jázd z dvoch na štyri jazdy mesačne na osobu.
Uznesenie KSaZ 04/2/2019
Komisia sociálna a zdravotná odporúča schváliť zmeny podmienok prepravnej služby –
sociálny taxík v predloženom znení.
Hlasovanie:
Prítomní : 4
Neprítomní : 1
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti: 0
K bodu č.5
Vedúca OSVŠKaŠ informovala prítomných o novele zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách s tým, že zariadenia pre seniorov začali zasielať listy s informáciami
o spolufinancovaní sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi, pre občanov s trvalým
pobytom v meste Nováky , ktorí sú umiestnení v zariadeniach pre seniorov.
K bodu č.6
Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť.
Novákoch, dňa 28.10.2019
Zapísala: Mgr. Gabriela Mištinová

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

Overila: Alena Mokrá

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

