
Zápis zo zasadnutia komisie sociálnej a zdravotnej  

konanej dňa 14.06.2022 

 

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

                    

Neprítomný:   
 

Ospravedlnený:  Jana Oršulová - PN 

 

Hostia:  Mgr. Pavel Oršula 

 

Zapisovateľka :  Eva Macharová 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci 
3. Prerokovanie žiadostí o finančný príspevok občanov v sociálnych zariadeniach 
4. Rôzne 
5. 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 2 žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky 

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

 

Komisia odporúča  primátorovi mesta : 

 

Magdaléna K. – prideliť dávku vo výške 30,- €, nakoľko ide o rodinu, ktorá je v hmotnej 

núdzi. Dávka jej bola schválená na pokrytie základných životných potrieb. 

( za: 4   zdržal sa: 0  proti: 0 ) 

 

Komisia neodporúča primátorovi mesta : 

 

Jozef K. – prideliť dávku, lebo na základe skutočnosti nie je občan v hmotnej núdzi,  čím 

nesplnil podmienky VZN mesta Nováky.  

( za: 4  zdržal sa: 0  proti: 0 ) 

 

 K bodu č. 3 
     Na komisiu boli doručené žiadosti zo zariadení sociálnych služieb o poskytnutie príspevku 

na dofinancovanie sociálnych služieb z verejných zdrojov. Podľa § 75 odst. 1-5 a 11 zákona č. 

448/2008 Z.z.  je každá obec povinná prispievať finančný príspevok svojim občanom, ktorí sú 

umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb. Komisia berie žiadosti na vedomie a odporúča 



ekonomickej komisii navrhnúť financovanie sociálnych zariadení, keďže v rozpočte nie sú na 

tento účel vyčlenené finančné prostriedky. 

( za: 4  zdržal sa : 0  proti: 0 ) 

 

K bodu č. 4 
    

V bode rôzne člen komisie a poslanec MsÚ p. František Včelík oboznámil prítomných, že 

niektorí dôchodcovia sa sťažujú na malé porcie obedov od firmy Luxury Catering.  

 

K bodu č. 5 
 

 Na záver komisie predsedníčka p. Alena Mokrá poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Novákoch : 14.06.2022 

 

Zapísala: Eva Macharová , referentka sociálnych vecí                         

 

Overila:  Alena Mokrá, predsedníčka komisie sociálnej a zdravotnej                                          

 

 

 


