
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia sociálna a zdravotníctva 

 

 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia komisie sociálnej a zdravotníctva pri MsZ Nové Mesto nad Váhom zo dňa 25.5.2021 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici  

Ospravedlnení:    MUDr.Raclavská, p.Piešová 

 

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: 

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

- V.F., Nové Mesto n/V.             -  doporučené vo výške 150,-€ v peňažnej forme 

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

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

 

K bodu č. 4: 

Bod rôzne – pripomienky: 

Mgr.Skovajsová informovala o uvoľňovaní opatrení v našej nemocnici, návštevy pacientov za určitých 
podmienok v stredu a v nedeľu ( po druhom zaočkovaní, aktuálny negatívny covidový test ). 

Zakúpené dva nové laserové prístroje na liečenie zápalových a pľúcnych chorôb, ktoré budú využité 

v rehabilitácii pri liečbe pohybového aparátu a pri covidových chorobách v nemocnici NMnV. 

Za zložité a ťažké covidové obdobie členovia komisie navrhujú poďakovať zdravotníckym 
pracovníkom v nepretržitej prevádzke za obetavú a namáhavú prácu v pandemickom období. 

Komisia zobrala uvedené na vedomie a doporučila predložiť návrh na uznesenie Mestskému 
zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí. 

 

 

K bodu   č. 5: 

Po diskusii predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a rokovanie ukončila. Ďalšie 
zasadnutie KSZ sa uskutoční 15.6.2021. 

 

 

V Novom Meste n/V, dňa 07.06.2021 

Zapísala: Elena Pastieriková – tajomníčka KSZ 

 

Ing.Viera Vienerová – predsedníčka KSZ 

 

 


