
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia sociálna a zdravotníctva 

 

 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia komisie sociálnej a zdravotníctva pri MsZ Nové Mesto nad Váhom zo dňa 22.10.2019 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici 

Ospravedlnení: MUDr.Hendrich Ján, MUDr.Raclavská Renáta, Mgr Malec Tomáš 

 

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 predsedníčka komisie Ing.Vienerová, ktorá privítala prítomných členov 
komisie, ospravedlnila neprítomných a informovala o programe zasadnutia komisie. 

K bodu č. 3: 

Prerokovanie žiadostí občanov mesta o jednorazové finančné sociálne dávky : 

M.O., Nové Mesto n/V.               – doporučila vo výške 50,-€ - peňažná forma ( z toho úhrada KO za            
rok 2019 vo výške 23,-€) 

Ľ.D., Nové Mesto n/V.                   - doporučila vo výške 166 € - peňažná forma ( zaslané platobným 
príkazom na účet Psych.nemocnice Veľké Zálužie) 

J.Š., Nové Mesto n/V.                   -  doporučila vo výške 166,-€ - peňažná forma 

K bodu č. 4: 

Bod rôzne – pripomienky: 

    Tajomníčka komisie p.Pastieriková informovala členov komisie o množiacich sa bezdomovcoch na území 
nášho mesta – cudzí občania okolitých dedín, ktorí sa premiestňujú do mesta, kde majú väčšie možnosti 
prežitia. Pri kontakte s konkrétnym starostom obce so žiadosťou o riešenie situácie jeho občana, nie je veľký 
záujem poskytnúť pomoc a riešiť takúto situáciu. Občania nášho mesta sa však sťažujú na mestskej polícii, 
či mestskom úrade a rozhorčene komentujú naše „ničnerobenie“. 

    Členka komisie p.Piešová informovala o činnosti Trnavskej arcidiecéznej charity v Novom Meste n/V. Byt, 
ktorý dostali k dispozícii od mesta potrebuje rekonštrukciu a vybudovanie kúpeľne a toalety, kde by sa klienti 
mali možnosť okúpať, prezliecť do čistého oblečenia a v prípade potreby i prespať. 

Záver a doporučenie komisie : 

- Byt, ktorý dostala charita do prenájmu doporučuje KSZ zrekonštruovať, vybudovať sociálne 
zariadenie za pomoci a z rozpočtu mesta NMnV. 

 

K bodu č. 5: 

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie. Termín ďalšieho 
zasadnutia komisie- 19.11.2019. 

 

 

V Novom Meste n/V, dňa 30.10.2019 

Zapísala: Elena Pastieriková – tajomníčka komisie 

 

Ing.Viera Vienerová – predsedníčka KSZ 


