
Zápis zo zasadnutia komisie sociálnej a zdravotnej  

konanej dňa 02.02.2022 

 

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

                   Zapisovateľka :  Eva Macharová 

                   

Neprítomný:  František Včelík 

 

Ospravedlnený:  Jana Oršulová - PN 

 

Hostia:  Mgr. Pavel Oršula, zástupca primátora mesta 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci 

3. Informácia o novelizácii zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách od 1.1.2022 
4. Prerokovanie žiadosti Luxury catering s.r.o, Oslany 
5. Záver 

 

 

K bodu č. 1  
 

Členov komisie privítala predsedníčka komisie a oboznámila komisiu s programom 

rokovania, program rokovania bol jednohlasne schválený. 

( za: 3   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: 3   zdržal sa: 0     proti: 0 ) 

 

Komisia odporúča primátorovi mesta „ zatiaľ „ jednorazovú dávku neprideliť, nakoľko 

nepoznáme príjem, ani výdaj nákladov na domácnosť rodiny žiadateľky. Komisia ďalej 

odporúča kontaktovať občianku J.O., aby priniesla na MsÚ vypísanú a potvrdenú žiadosť na 

jednorazovú dávku, ktorú sme jej už dali , a odporúča ju pozvať  na najbližšiu komisiu, kde 

jej bude poskytnuté poradenstvo pracovníčkou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  na aký 

príspevok od štátu má nárok. 

( za: 3  zdržal sa: 0  proti: 0 ) 

 

 K bodu č. 3 
 

     Referentka sociálnych vecí informovala prítomných o novelizácii zákona č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách od 1.1.2022.  

     Podľa § 8 ods.1 obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje 

dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, a právo 

výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom. 

 



K bodu č. 4 
 

Firma Luxury Catering s.r.o., Oslany, ktorá prevádzkuje Jedáleň JOSIP -  obedy pre 

dôchodcov , požiadala mesto z dôvodu zvýšenia cien potravín ako aj energií o povolenie na 

zvýšenie stravnej jednotky z 3,60 € na 4,00 €. 

      

T.č. mesto dáva každému nepracujúcemu dôchodcovi príspevok na stravu vo výške 0,77 € / 1 

obed zo stravnej jednotky 3,60 €/ 1 obed, takže dôchodca platí 2,83 €/ 1 obed. 

      

      Komisia odporúča primátorovi mesta schváliť zvýšenie stravnej  jednotky na sumu 4,00 € 

/ 1 obed s tým, že mesto by platilo 1,00 € / 1 obed a dôchodca by platil 3,00 € / 1 obed. 

( za: 3 zdržal sa: 0  proti 0 ) 

 

 

     Ďalej firma Luxury Catering s.r.o., Oslany má požiadavku, že by zabezpečovala svojimi 

vozidlami a svojimi zaškolenými pracovníkmi aj rozvoz obedov. Firma neuviedla vo svojej 

žiadosti za akých finančných podmienok by zabezpečovala uvedený dovoz. V súčasnosti 

dôchodca platí za dovoz  0,33 €/ 1 obed a domácnosť,  kde sú dvaja nepracujúci dôchodcovia, 

tiež platia 0,33 € za jeden dovoz. 

     Komisia odporúča firme Luxury Catering s.r.o., doplniť cenu za dovoz obeda pre 

dôchodcu a následne odporúča  prerokovanie žiadosti v MsR a MsZ. 

( za: 3  zdržal sa : 0  proti: 0 ) 

 

 

 

 

 

V Novákoch :   2.2.2022 

 

Zapísala: Eva Macharová , referentka sociálnych vecí                         

 

Overila:  Alena Mokrá, predsedníčka komisie sociálnej a zdravotnej                                          

 

 

 


