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Zápisnica  
zo 3. zasadnutia Sociálnej komisie Obecného zastupiteľstva obce 

Miloslavov, konanej dňa 07.09.2017.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  Predseda komisie: Bc. Ladislav Bučík, člen komisie: Mgr. Martin 

Majerech, starosta obce: Milan Baďanský 

 

Neprítomní: Člen komisie: Ing. Renáta Bačová, Bc. Róbert Hudák, Katarína 

Horváthova 

          

PROGRAM : 

 

1. Úvod 

2. Noví členovia sociálnej komisie 

3. Požiadavky sociálnej komisie na budúcoročný rozpočet obce 

4. Podnety od občanov a členov komisie 

 

 

K bodu 1. Úvod 

 

Ladislav Bučík privítal člena a hosťa komisie. Ospravedlnil neprítomných a otvoril stretnutie. 

 

K bodu 2. Noví členovia sociálnej komisie 

 

Ladislav Bučík privítal nového člena komisie, pričom stručne zhodnotil situáciu v obci 

a priblížil aktivity, ktoré obec financuje v rámci sociálnych služieb alebo sociálnej podpory  

pre obyvateľov obce. Hlavnou oblasťou záujmu komisie sú deti a mládež, seniori 

a inv. dôchodcovia, matky na materskej dovolenke, či rôzne sociálne prípady ktoré                         

má v kompetencii obec riešiť.  

Medzi pravidelné služby hradené obcou patria: Sociálny taxík, Ružová záhrada, nájomné 

byty, dotácie na obedy školákom, dotácie na obedy dôchodcom, vianočné poukážky pre 

dôchodcov, atd. Sociálna komisia  naďalej  bude  podporovať činnosť  občianskych 

organizácíi a skupín ktoré pôsobia v rámci obce Miloslavov a to: Športový Klub, Jednota 

dôchodcov, DEPO – Klubcentrum pre dorast a mládež, Detské Centrum Alžbetka atď. 

 

 

K bodu 3. Požiadavky sociálnej komisie na budúcoročný rozpočet 

 

Sociálna komisia sa zhodla, že aj v budúcoročnom rozpočte obce  budú  podporovať tieto  

aktivity formou dotácii.. Okrem toho vznesie požiadavku na pridelenie financií pre podporu 

rozvoja nových organizácii,  kurzov pre matky na materskej a prípravu iných jednorázových 

aktivít na podporu rozvoja občianskych komunít (rodinné popoludnia atď). Taktiež bude 

žiadať o finančnú dotáciu do obnovy a zveľaďovania detských ihrísk a obecnej budovy                   

na Čerešnovej ulici z dôvodu zatekania vody do priestorov, ktoré využívajú detské centrá                  

a dôchodcovia. 
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K bodu 4. Podnety od občanov a členov komisie 

 

Prebehla diskusia medzi prítomnými ohľadom aktivít obce v sociálnej oblasti. Ladislav Bučík 

potvrdil, že úrad neeviduje žiadosti na sociálnu komisiu. Taktiež informoval prítomných 

o plánovanom ukončeniu nájmu zo strany nájomníkov v obecných nájomných bytoch. 

Obecný úrad bude postupovať podľa zákona a relevantných VZN pri obsadzovaní bytov 

ďalšími nájomníkmi.  

 

Záver 

 

Predseda komisie poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie Sociálnej komisie. 

 

Zapísal/(a): Bc. Ladislav Bučík 

                          

 

 

 

 


