Zápis zo zasadnutia komisie sociálnej a zdravotnej konanej dňa
16. júna 2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie.
2. Vyhodnotenie rozpočtu jednorazových dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok
sociálnej pomoci za 1.-5. mesiac roku 2015
3. Prerokovanie žiadostí o jednorazové dávky v hmotnej núdzi
4. Prerokovanie žiadostí o 2-izbové byty
5. Rôzne
K bodu č. 1
Komisiu otvorila a viedla predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná, ktorá oboznámila členov
s programom rokovania, tento bol jednohlasne schválený.
K bodu č. 2
Informáciu o čerpaní rozpočtu jednorazových dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok
sociálnej pomoci pre občanov, ktorí sú v hmotnej núdzi podala tajomníčka komisie JUDr. Eva
Modoryová, ktorá uviedla, že z celkového schváleného rozpočtu na rok 2015 vo výške 1400,-€ bolo
doteraz čerpaných 390,-€ za obdobie január - máj 2015.
K bodu č. 3 Komisia sociálna a zdravotná prerokovala 4 žiadosti občanov o poskytnutie jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi a doporučila prideliť dávky v celkovej výške 220,-€. Všetci občania spĺňali
podmienky VZN a sú poberatelia dávky v hmotnej núdzi.
K bodu č. 4 Komisia prerokovala zoznam žiadateľov o 2-izbové byty. Z doterajších evidovaných 23
žiadateľov – 5 žiadateľov odmietlo prevzatie bytu a to z dôvodov, že napr. v bytovke nie je výťah,
momentálne majú kde bývať, nesúhlas s prízemným bytom, zlá finančná situácia a pod. Títo
žiadatelia aj naďalej trvajú, aby boli vedení v evidencii uchádzačov.
Nakoľko v blízkej dobe dôjde k uvoľneniu 2-izbového bytu na Ul. Kukučínovej č. 200/8,
komisia prerokovala všetky žiadosti a doporučuje prideliť 2-izbový byt p. Angele Ibošovej.
Menovaná má podanú žiadosť o pridelenie 2-izbového bytu od r. 2008 a spĺňa podmienky VZN.
K bodu č. 5 –
Komisia prerokovala návrh rozhodnutia na pridelenie dávky v hmotnej núdzi. Na základe
školenia zo dňa 2.6.2015 je potrebné, aby obce a mestá vydávali o pridelení jednorazových dávok
rozhodnutie a nie oznámenie. Po konzultácii s právničkou mesta JUDr. Lukáčovou a podľa jej
návrhu, komisia doporučuje používať rozhodnutie v predloženom znení.
Komisia bola oboznámená aj s návštevou v 2 rodinách na základe podnetu a súčinnosti
s ÚPSVaR Prievidza.

Novákoch, dňa 16.06.2015
Zapísala: JUDr. Eva MODORYOVÁ
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Overila: Mgr. Dana HORNÁ
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