
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia sociálna a zdravotníctva 

 

 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia komisie sociálnej a zdravotníctva pri MsZ Nové Mesto nad Váhom zo dňa 27.4.2021 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici  

Ospravedlnení:    Ján Kudlík 

 

Program:  1. Otvorenie 

                 2. Náplň činnosti komisie 

                 3. Prerokovanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky 

                 4. Rôzne – podnety a pripomienky členov 

                 5. Záver 

 

Priebeh rokovania : 

K bodu č. 1, 2 : 

   Zasadnutie komisie otvorila za sprísnených bezpečnostných podmienok ( aktuálny negatívny test, použitie 
respirátorov FFP2, dezinfekcia rúk ) predsedníčka komisie Ing.Vienerová, ktorá privítala prítomných členov 
komisie  a informovala o programe zasadnutia komisie. 

K bodu č. 3: 

- Prerokovanie žiadostí občanov o jednorazové finančné sociálne dávky: 

- L.P., Nové Mesto n/V.              – doporučené vo výške 200,-€ v peňažnej forme 

- J.Č., Nové Mesto n/V.              _ doporučené vo výške 100,-€ v peňažnej forme 

- L.K., Nové Mesto n/V.              -  doporučené vo výške 200,-€ v peňažnej forme 

- D.B., Nové Mesto n/V.       - doporučené vo výške 200,-€ vecná dávka, za efektívne využitie 
finančných prostriedkov bude zodpovedná pracovníčka MsÚ. 

 

K bodu č. 4: 

Bod rôzne – pripomienky: 

Členom komisie boli poskytnuté informácie o pandemickej situácii v ZpS, ZOS i Útulku – počty 
zaočkovaných klientov, začiatok uvoľňovania opatrení (návštevy rodín v zariadeniach, vychádzky ...). 

Osobitné poďakovanie patrí MUDr.Raclavskej za obetavú prácu a pomoc klientom ZpS, ktorú 
vykonáva nad rámec svojich povinností. 

Zástupca primátora Ing.Mašlonka informoval o aktivitách  a protikovidových opatreniach mesta – 
každému občanovi Nového Mesta n/V. nad 65 rokov zabezpečilo a doručilo 3 ks respirátorov, už 14x mesto 
zabezpečilo testovanie občanov cez víkendy a množstvo ďalších úloh, ktoré vyplynuli zo zasadnutí 
krízového štábu mesta a meniacej sa situácii na Slovensku. 

 

K bodu   č. 5: 

Po diskusii predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a rokovanie ukončila. Ďalšie 
zasadnutie KSZ sa uskutoční 25.05.2021. 

 

 

V Novom Meste n/V, dňa 06.05.2021 

Zapísala: Elena Pastieriková – tajomníčka KSZ 

 

Ing.Viera Vienerová – predsedníčka KSZ 

 

 

 


