Zápis zo zasadnutia komisie sociálnej a zdravotnej
konanej dňa 01.06.2021
Prítomní: Alena Mokrá, Jana Oršulová, František Včelík, Martina Smondeková, Eva
Macharová
Neprítomný:
Ospravedlnený: Mgr. Martina Dzuríková
Hostia:
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Prerokovanie žiadosti o poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Členov komisie privítala predsedníčka komisie a oboznámila komisiu s programom
rokovania, program rokovania bol jednohlasne schválený.
( za: 4 zdržal sa: 0 proti: 0 )
K bodu č. 2
Komisia sociálna a zdravotná prerokovala 1 žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky
sociálnej pomoci z rozpočtu mesta Nováky v zmysle VZN č. 2/2015 .
( za: 4 zdržal sa: 0 proti: 0 )
Komisia odporučila primátorovi mesta prideliť dávky nasledovne:
A.Š. – prideliť dávku vo výške 30,- €, nakoľko ide o občianku, ktorá je 45% invalidná
dôchodkyňa, nezamestnaná, evidovaná na úrade práce ako uchádzačka o zamestnanie. Dávka
jej bola schválená na pokrytie základných životných potrieb, nakoľko menovaná pracovala aj
pre mesto v rámci aktivačných prác.
( za: 4 zdržal sa: 0 proti: 0 )
K bodu č. 3
Referentka sociálnych vecí informovala prítomných o Návrhu aktualizácie č. 1 rozpočtu
mesta na rok 2021. V programe 12 Sociálne služby, podprograme 1, Jednorazové dávky
sociálnej pomoci bola znížená suma o 500,- €, nakoľko menej občanov spĺňa podmienky na
priznanie uvedenej dávky, menej občanov je v hmotnej núdzi.
Predsedníčka komisie sa informovala o využívaní sociálneho taxíka. V minulom roku nám
Excellent Taxi neposlal žiadnu faktúru za dovoz občanov aj z dôvodu COVID-19, kedy bola
pozastavená činnosť taxi služieb a takmer žiadny záujem občanov. V tomto roku sme doteraz

vydali len 4 preukazy, faktúra tiež nebola žiadna, záujem o uvedenú službu klesol na
minimum.
Neustále nám však stúpa záujem o stravovanie dôchodcov, o čom bola komisia tiež
informovaná. Mesto dáva každému nepracujúcemu dôchodcovi príspevok na stravu vo výške
0,77 € / 1 obed.
Ďalej komisia bola oboznámená aj o našich neprispôsobivých a bezprístrešných občanoch
ako aj o jednej mladej rodine, ktorá bola deložovaná z nájomného mestského bytu z dôvodu
neplatenia nájomného a veľkej dlžobe za nájomné voči mestu.
K bodu č. 4
Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť.
V Novákoch : 02.06.2021
Zapísala: Eva Macharová , referentka sociálnych vecí
Overila: Alena Mokrá, predsedníčka komisie sociálnej a zdravotnej

