Zápisnica zo zasadnutia sociálnej komisie pri OZ Miloslavov
Dátum a miesto konania: dňa 9.9.2019 o 18:00 hod. vo vestibule na prízemí obecného úradu

Prítomní:
Členovia sociálnej komisie: Kvetoslava Jašurová, Ivan Húska
Ospravedlnený: Ladislav Bučík
Pozvaní hostia: Milan Baďanský (starosta obce)
Program rokovania:
1. otvorenie zasadnutia komisie, informácia o novom členovi
2. prehodnotenie predloženej žiadosti o individuálny príspevok
3. rôzne
4. záver

Ad 1.
Zasadnutie komisie viedla predsedníčka komisie JUDr. Lucia Falbová, ktorá prítomných privítala a
otvorila zasadnutie komisie. Predsedníčka sociálnej komisie oboznámila prítomných so znením
uznesenia Č. 87/2019 zo dňa 22.08.2019, ktorým OZ menovalo za člena sociálnej komisie pána Ivana
Húsku. Prítomní uvedené uznesenie vzali na vedomie.
Členovia sociálnej komisie dostali návrh programu emailom a nemali k nemu pripomienky, preto
komisia rokovala podľa tohto programu.

Ad 2.
Ziadateľka o individuálny príspevok (obyvateľka obce) doložila obecnému úradu požadované
podklady, po preštudovaní ktorých dospeli členovia komisie k záveru, že odporúčajú obecnému
zastupiteľstvu predloženú žiadosť v rozsahu vydokladovanej sumy 247,80 eur schváliť, avšak
upozorňujú na to, že obec nemôže suplovať štát (úrad práce, Sociálnu poisťovňu), preto je uvedené
odporúčanie potrebné vnímať ako výnimočný postup, kedy obec poskytuje pomoc svojej obyvateľke invalidnej dôchodkyni v situácii, kedy už nemá možnosť využiť opravné prostriedky voči orgánom
štátu.
Keďže komisia sa veľmi podrobne zaoberala touto individuálnou žiadosťou, členovia sa zhodli na
potrebe prípravy všeobecne záväzného nariadenia, aby bola táto oblasť regulovaná plošne.
Ad 3.
Členovia sociálnej komisie diskutovali o systéme platieb občianskemu združeniu OMAPO
poskytujúcemu prepravné služby vybraným skupinám obyvateľov obce, Ivan Húska navrhoval pri
ďalšom rokovaní s týmto poskytovateľom prehodnotiť systém platieb vopred a nahradiť ho systémom
spätných platieb za reálne odobraté služby. Predmetná otázka bude nastolená pri rokovaní o predĺžení
trvania tejto zmluvy na ďalšie obdobie.
Ad 4.
Predsedníčka sociálnej komisie poďakovala prítomným za účasť, ich podnety a názory a ukončila toto
zasadnutie komisie.
Zápisnicu zapísala:
JUDr. Lucia Falbová,
predsedníčka sociálnej komisie pri UZ Miloslavov

