
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia sociálna a zdravotníctva 

 

 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia komisie sociálnej a zdravotníctva pri MsZ Nové Mesto nad Váhom zo dňa 16.3.2021 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici  

Ospravedlnení:    MUDr.Hendrich J., MUDr.Raclavská R., Piešová Z., Kudlík J. 

 

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. 

Minútou ticha si členovia komisie s úctou pripomenuli dlhoročnú pracovníčku Zariadenia opatrovateľskej 
služby v NMnV. p.Konečnú Margarétu. 

K bodu č. 3: 

- Prerokovanie žiadostí občanov o jednorazové finančné sociálne dávky: 

- D.Š., Nové Mesto n/V.             -  doporučené vo výške 100,-€ v peňažnej forme 

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

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

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

- L.P., Nové Mesto n/V.              -  po prešetrení žiadosti opakovane zaradiť do komisie 

 

K bodu č. 4: 

Bod rôzne – pripomienky: 

Tajomníčka komisie informovala členov komisie o karanténnych opatreniach v Zariadení 
opatrov.služby v našom meste – pozitívni klienti i zamestnanci zariadenia, výpomoc odborných pracovníkov 
zo Zariadenia pre seniorov, dovoz stravy (raňajky, obedy, večere) zo ZpS, opakované testovanie klientov 
i pracovníkov . . . 

Od 3.3.2021 do funkcie vedúci ZOS nastúpil Mgr.Boris Krajčí. 

Tajomníčka komisie prítomným členom rozdala termíny zasadnutí KSZ na rok 2021 – upresnenie 
podľa aktuálnej pandemickej situácie. 

 

K bodu   č. 5: 

Po diskusii predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a rokovanie ukončila. Ďalšie 
zasadnutie KSZ sa uskutoční 20.4.2021. 

 

 

V Novom Meste n/V, dňa 23.3.2021 

Zapísala: Elena Pastieriková – tajomníčka KSZ 

 

Ing.Viera Vienerová – predsedníčka KSZ 

 

 


