
Zápis zo zasadnutia komisie sociálnej a zdravotnej  

konanej dňa 29.3.2023 

 

Prítomní:  Mgr. Gabriela Mištinová, MUDr. Jana Ďžuponová, Martina Smondeková, Mgr. 

Martina Dzuríková, Erika Barancová 

                    

Neprítomný:   
 

Ospravedlnený:   

 

Hostia:  Ing. Peter Balák, Ing. Ingrid Kmeťová 

 

Zapisovateľka :  Eva Macharová 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci 

3. Prerokovanie VZN č. 1/2022 ( príspevok za dovoz obedov pre dôchodcov ) 

4. Prerokovanie VZN č. 2/2008 ( prideľovanie bytov vo vlastníctve mesta ) 

5. Prerokovanie VZN č. 3/2010 ( prideľovanie bytov v bytovom dome na Ul. Matice 

Slovenskej ) 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

K bodu č. 1  
 

Členov komisie privítala predsedníčka komisie a oboznámila komisiu s programom 

rokovania, program rokovania bol jednohlasne schválený. 

( za: 5  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. 

 

Komisia odporúča  primátorovi mesta : 

 

Jozef O. – prideliť dávku vo výške 30,- €, nakoľko ide o občana, ktorý sa vrátil z výkonu 

trestu. Dávka mu bola schválená na pokrytie základných životných potrieb. 

( za: 5   zdržal sa: 0  proti: 0 ) 

 

 K bodu č. 3 
 

V uvedenom bode bol prerokovaný návrh na vytvorenie nového VZN o stravovaní 

dôchodcov, nakoľko od 1.4.2023 dovoz obedov bude zabezpečovať firma Luxury Catering 

s.r.o. Oslany, ktorá zabezpečuje aj obedy pre dôchodcov .  Mesto naďalej bude prispievať 

každému dôchodcovi príspevok na stravovanie vo výške 1,00 € / 1 obed. 

( za: 5   zdržal sa: 0  proti: 0 ) 

 



 

 

 

K bodu č. 4, 5 

 

Komisia sociálna a zdravotná sa zhodla na tom, že prideľovanie bytov vo vlastníctve mesta aj 

v bytovom dome na Ul. Matice Slovenskej ako aj rozdeľovanie nájomných bytov a tvorenie 

poradovníka nespadá do kompetencie komisie sociálnej a zdravotnej. Odporúča uvedenú 

záležitosť prerokovať v komisii výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia 

a verejného poriadku. 

( za: 5  zdržal sa: 0     proti: 0   ) 

 

K bodu č. 6 
    

V bode rôzne sa členka  komisie a poslankyňa mestského úradu MUDr. Jana Džuponová  

informovala o poskytnutí 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. Tento rok 

ako aj minulý, máme žiadosti od zariadení na tento príspevok. 

Nakoľko však v tomto roku v rozpočte nie sú na tento účel vyčlenené finančné prostriedky, 

a mesto nie je schopné ich poskytnúť,  tak bolo doporučené zariadeniam obrátiť sa so 

žiadosťou na rodinných príslušníkov klienta. Na základe zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine 

a doplnení niektorých zákonov,  rodina je povinná  postarať sa o svojich blízkych. 

 

Ďalej sociálna referentka MsÚ oboznámila členov komisie o nových dotáciách na stravu detí 

od 1.5.2023. Dňa 28.2.2023 bol v zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 65/2023 Z.z. 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších 

predpisov  a mení a dopĺňa sa aj zákon č. 544/2010 Z,z. a dotáciách.  

 

Podľa § 4 odst. 6 zákona o dotáciách je výška v sume: 

 

a) 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno – vzdelávacej činnosti 

v MŠ a odobralo stravu 

b) 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania na 1. stupni ZŠ  

a odobralo stravu 

c) 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania na 2. stupni ZŠ 

a odobralo stravu 

 

K bodu č. 7 
 

 Na záver komisie predsedníčka Mgr. Gabriela Mištinová poďakovala prítomným za účasť. 

 

 
V Novákoch : 30.03.2023 

 

Zapísala: Eva Macharová , referentka sociálnych vecí                         

Overila:  Mgr. Gabriela Mištinová, predsedníčka komisie sociálnej a zdravotnej                                          

 

 



 


