
Zápis zo zasadnutia komisie sociálnej a zdravotnej  

konanej dňa 08.03.2022 

 

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

                    

Neprítomný:   
 

Ospravedlnený:  Jana Oršulová - PN 

 

Hostia:  Mgr. Pavel Oršula, Jozef Mokrán, Jarmila O., 

 

Zapisovateľka :  Eva Macharová 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci 
3. Prerokovanie žiadosti Luxury catering s.r.o, Oslany 
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 3 žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky 

sociálnej pomoci z rozpočtu mesta Nováky v zmysle VZN č. 2/2015 

 

Komisia odporúča  primátorovi mesta : 

 

Ľudmila 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 ) 

 

Milena V. – 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 ) 

 

Komisia neodporúča primátorovi mesta : 

 

Jarmila O. – prideliť dávku, lebo na základe skutočnosti nie je občianka v hmotnej núdzi, 

nepredložila  všetky doklady o príjme  rodiny, čím nesplnila podmienky VZN mesta Nováky. 

Na  základe uvedeného jej nebola schválená jednorazová dávka v hmotnej núdzi na úhradu 

nevyhnutného ošatenia a obuvi formou jednorazovej finančnej výpomoci,  ani mimoriadna 



dávka sociálnej pomoci, nakoľko jej liečba je t.č. ukončená. Občianka J.O. sa dostavila 

osobne aj na komisiu, priznala, že manžel pracuje a t.č. sa nelieči. Pracovníčka ÚPSVaR jej 

vysvetlila, že v prípade, že by rodina bola v hmotnej núdzi, na aké dávky a kompenzácie má 

zo štátu nárok. 

( za: 3  zdržal sa: 1  proti: 0 ) 

 

 K bodu č. 3 
 

    Komisie sa zúčastnil aj konateľ  firmy Luxury Catering s.r.o., Oslany p. Jozef Mokrán, 

ktorý prítomných informoval o svojej požiadavke, že by zabezpečoval svojimi vozidlami 

a svojimi zaškolenými pracovníkmi aj rozvoz obedov. Na uvedený rozvoz má k dispozícii 

hygienicky nezávadné vozidlá a má aj personál. V prípade výpadku 1-2 ľudí by vedel 

zabezpečiť aj  náhradu, s čím máva mesto problém.  

    Komisia odporúča primátorovi mesta , zabezpečiť službu dovozu a donášky obeda pre 

dôchodcov externe, aj z dôvodu zníženia nákladov pre mesto. Naďalej by mesto vystavovalo 

šeky za dovoz stravy vo výške 0,33 € / 1 obed, takže pre dôchodcu sa nič,  čo sa týka dovozu 

obeda nemení . 

   ( za: 4  zdržal sa : 0  proti: 0 ) 

 

K bodu č. 4 
     Na záver komisie predsedníčka p. Alena Mokrá poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Novákoch : 08.03.2022 

 

Zapísala: Eva Macharová , referentka sociálnych vecí                         

 

Overila:  Alena Mokrá, predsedníčka komisie sociálnej a zdravotnej                                          

 

 

 


