
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia sociálna a zdravotníctva 

 

 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia komisie sociálnej a zdravotníctva pri MsZ Nové Mesto nad Váhom zo dňa 24.01.2023 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici  

Ospravedlnený: Kudlík Ján 

 

Program:  1. Otvorenie 

                 2. Náplň činnosti komisie – predstavenie nových členov 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 Mgr.Skovajsová, ktorá privítala prítomných členov 
komisie, predstavila nových členov komisie  a informovala o programe zasadnutia komisie. 

K bodu č. 3: 

Prerokovanie žiadostí občanov o jednorazové finančné sociálne dávky:   

- S.M., Nové Mesto n/V.             -  doporučená vo výške 200,-€ v peňažnej forme 

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

- A.B., Nové Mesto n/V.              -  doporučená vo výške 200,-€ v peňažnej forme 

- V.G., Nové Mesto n/V.             -  doporučená vo výške 100,-€  (úhrada poplatku za KO) 

- J.B., Nové Mesto n/V.              -  doporučená vo výške  50,-€ v peňažnej forme 

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

- T.Ch., Nové Mesto n/V.            -  doporučená vo výške 200,-€ v peňažnej forme 

- P.B., Nové Mesto n/V.              -  nedoporučená 

- L.K., Nové Mesto n/V.              -  nedoporučená 

K bodu 4,5 : 

Členom komisie tajomníčka rozdala termíny zasadnutí komisie v roku 2023, dotazníky na účely 
sociálneho a zdravot. poistenia a odvodov dane z príjmov a kontaktné údaje nových členov komisie. 

Ing.Hepnerová z odboru služieb zamestnanosti UPSVR informovala o projekte „Nestrať prácu – 
vzdelávaj sa“, ktorý dáva príležitosť zamestnancom získať nové odborné vedomosti a získať možnosť  
nového, možno lepšieho zamestnania. Záujemca sa zaeviduje na príslušnom úrade práce, sám si vyberie 
kurz a podá žiadosť. V prípade schválenia, podpíše dohodu o poskytnutí príspevku, ktorý bude poskytnutý 
v prípade úspešného absolvovania kurzu. Následne úrad preplatí celú sumu kurzovného. 

Po diskusii predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a rokovanie ukončila. 

Ďalšie zasadnutie KSZ je plánované na 28.2.2023.  

 

 

 

 

 

V Novom Meste n/V, dňa 01.02.2023 

Zapísala: Elena Pastieriková – tajomníčka KSZ 

 

Mgr. Tatiana Skovajsová – predsedníčka KSZ 

 


