
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia sociálna a zdravotníctva 

 

 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia komisie sociálnej a zdravotníctva pri MsZ Nové Mesto nad Váhom zo dňa 10.12.2020 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici  

Ospravedlnení:    0 

 

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 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: 

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

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

- L.C., Nové Mesto n/V.             -  doporučené vo výške 75,-€ v peňažnej forme 

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

- E.K., Nové Mesto n/V.             -  doporučené vo výške 50,-€ v peňažnej forme 

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

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

- A.Š., Nové Mesto n/V.             -  nedoporučené 

- J.Š., Nové Mesto n/V.              -  nedoporučené 

 

K bodu č. 4: 

Bod rôzne – pripomienky: 

Tajomníčka komisie informovala členov komisie o situácii v ZSS ohľadne  testovania klientov a 
pracovníkov na COVID-19 – počet pozitívnych prípadov, opakovanosť testovania, opatrenia na zabránenie 
nákazy, prevencia, dodržiavanie hygienických opatrení . . . 

Informovala i o zabezpečení potravinových vianočných balíčkov pre klientov ZOS (12 ks) a pre Útulok 
(20 ks). 

 

K bodu   č. 5: 

Po diskusii predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a rokovanie ukončila. Poďakovala 
členom komisie za celoročnú prácu a pomoc pri riešení pracovných úloh. 

 

 

V Novom Meste n/V, dňa 15.12.2020 

Zapísala: Elena Pastieriková – tajomníčka KSZ 

 

Ing.Viera Vienerová – predsedníčka KSZ 

 

 


