MESTO Nové Mesto nad Váhom
Komisia sociálna a zdravotníctva

Zápisnica
zo zasadnutia komisie sociálnej a zdravotníctva pri MsZ Nové Mesto nad Váhom zo dňa 21.01.2020

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici
Ospravedlnení: Piešová Zdenka, Mgr.Skovajsová T., MUDr.Raclavská R.
Program: 1. Otvorenie
2. Náplň činnosti komisie
3. Administratíva súvisiaca s činnosťou komisie
4. Prerokovanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky
5. Rôzne – podnety a pripomienky členov
6. Záver

Priebeh rokovania :
K bodu č. 1, 2 :
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie Ing.Vienerová, ktorá privítala prítomných členov komisie
a ospravedlnila neprítomných a informovala o programe zasadnutia komisie.

K bodu č. 3:
-

-

Členovia komisie obdržali tabuľku s plánovanými termínmi zasadnutí komisie v roku 2020 – uvedené
termíny sa v prípade potreby môžu zmeniť, prípadne uskutočniť i výjazdové zasadnutie v teréne, pred
zasadnutím tajomníčka komisie rozpošle pozvánky.
Výška rozpočtu mesta v r. 2020 na poskytovanie jednorázovej dávky a mimoriadnej dávky občanom,
Oboznámenie členov komisie so správou o činnosti komisie za r. 2019 – vypracovala tajomníčka
komisie

K bodu č. 4:
Prerokovanie žiadostí občanov mesta o jednorázové finančné sociálne dávky:
D.S., Nové Mesto n/V. – doporučila vo výške 166€ - peňažná forma
L.P., Nové Mesto n/V. – doporučila vo výške 166€ - peňažná forma
L.T., Nové Meston/V.
– neodporučila
J.Š., Nové Mesto n/V. – žiadosť bude preverená priamo v domácnosti žiadateľa

K bodu č. 5:
Bod rôzne – pripomienky:
Bc.Kudlík informoval o umiestnení druhého verejného AED, ktorý bude umiestnený na hlavnom
vstupe do nemocnice a bude sprístupnený 24 hodín k použitiu v prípade potreby.
Členovia komisie navrhli upraviť maximálnu výške jednorázovej sociálnej dávky z rozpočtu mesta zo
166,-€ na 200,-€ ( zvýšené náklady na bývanie, lieky, stravovanie ... )

K bodu č. 6:
Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a rokovanie ukončila. Termín ďalšieho
zasadnutie komisie – 18.02.2020.

V Novom Meste n/V, dňa 24.01.2020
Zapísala: Elena Pastieriková – tajomníčka KSZ

Ing.Viera Vienerová – predsedníčka KSZ

