
Zápis zo zasadnutia komisie sociálnej a zdravotnej  

konanej dňa 10.11.2021 

 

Prítomní:  Alena Mokrá, Jana Oršulová, František Včelík, Martina Smondeková,  Eva   

                  Macharová 

                    

Neprítomný:   
 

Ospravedlnený:  Mgr. Martina Dzuríková - PN 

 

Hostia:   

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie jednorazových dávok  sociálnej pomoci 

3. Informácia o pracovnom návrhu Komunitého plánu sociálnych služieb ( KPSS ) 

4. 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: 

 

Ľ. B.. – prideliť dávku vo výške 30,- €, nakoľko ide o občianku, ktorá je v hmotnej núdzi. 

Dávka jej bola schválená na pokrytie základných životných potrieb, nakoľko menovaná t.č. 

pracuje aj pre mesto  v rámci aktivačných prác. 

( za: 4   zdržal sa: 0  proti: 0 ) 

 

 K bodu č. 3 
 

     Referentka sociálnych vecí informovala prítomných o pracovnom návrhu Komunitného 

plánu sociálnych služieb (KPSS) mesta Nováky na roky 2022 – 2027. 

Dokument je otvoreným pracovným materiálom. Jeho obsahom je analytická časť, návrh 

vízie, prioritných oblastí, tematických cieľov (opatrení), ktorými sa bude mesto riadiť vo 

svojom rozvoji,  aktivitách a investičných zámeroch v nasledujúcich 6. rokoch v sociálnej 

oblasti. 



Vízia bola spracovaná  na základe podkladov zástupcov pracovných skupín 

a samosprávy.   Popisuje ideálny stav,  ktorý chce mesto dosiahnuť.  

Jedným z dôležitých procesov v príprave dokumentu je verejné prerokovanie strategickej časti 

KPSS a zapracovanie pripomienok občanov do dokumentu.  

Pripomienky môžu občania zasielať elektronicky na dole uvedenom formulári na 

adresu phsr@geminigroup.sk do 15. 11. 2021. 

     Členovia komisie sa opätovne informovali 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 nebol takmer žiadny záujem od občanov využívať 

uvedenú službu. 

      V tomto roku sme doteraz vydali len 4 preukazy,  faktúra tiež nebola žiadna, záujem 

o uvedenú službu klesol na minimum.  

    

  Nakoľko však má mesto Nováky platnú zmluvu s taxislužbou a nie je už pomaly 2. roky 

využívaná, budú sa poslanci mestského zastupiteľstva ( MsZ ) - p. Mokrá, p. Včelík  

uvedenou záležitosťou zaoberať na MsZ. 

 

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.   

 

 

 

V Novákoch :   10.11..2021 

 

Zapísala: Eva Macharová , referentka sociálnych vecí                         

 

Overila:  Alena Mokrá, predsedníčka komisie sociálnej a zdravotnej                                          

 

 

 

mailto:phsr@geminigroup.sk

