
Zápisnica zo zasadnutia sociálnej komisie pri OZ Miloslavov

Dátum a miesto konania; dňa 13.8.2019 o 18:00 hod. vo vestibule na prízemí obecného úradu

Prítomní:
Členovia sociálnej komisie: Kvetoslava Jašurová
Ospravedlnený: Ladislav Bučík
Pozvaní hostia: Ivan Húska (poslanec OZ)

Program rokovania:
1. otvorenie zasadnutia komisie
2. diskusia o 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. 10/2018 zo dňa 7.12.2018 a č. 7/2019 zo dňa 30.01.2019, ktorým OZ zvolilo predsedu a 
členov sociálnej komisie. Prítomní uvedené uznesenia vzali na vedomie.
Členovia sociálnej komisie dostali návrh programu emailom a nemali k nemu pripomienky, preto 
komisia rokovala podľa tohto programu.

Ad 2.
Na obecný úrad sa obrátila formou individuálnej žiadosti o príspevok obyvateľka obce, ktorá 
požadovala preplatenie nákladov na kúpeľnú liečbu.
Vzhľadom na nejasnosti ohľadom požadovanej sumy, ako aj postavenia žiadateľky sa členovia 
komisie zhodli na tom, že je potrebné žiadateľku vyzvať na doplnenie:
- potvrdenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že nie je poberateľkou žiadnych dávok
- potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že je poberateľkou invalidného dôchodku s uvedením jeho 
sumy a že nie je okrem neho poberateľkou žiadnej inej dávky vyplácanej Sociálnou poisťovňou
- doklad o povahe vynaloženej a požadovanej sumy 320 EUR.

Ad 3.
Vzhľadom na skúsenosti poslanca OZ Miloslavov Ivana Húsku s riešením sociálnych otázok 
a s výplatou rôznych sociálnych dávok, ako aj s ohľadom na jeho záujem pôsobiť v sociálnej komisii 
sa prítomní zhodli na predložení návrhu na jeho členstvo v komisii na najbližšom zasadnutí OZ. 
Prítomní ďalej diskutovali o potrebe riešenia dlhodobých sociálnych otázok (dovoz stravy zo školskej 
jedálne pre invalidných a dlhodobo chorých obyvateľov) a nastolila sa aj problematika nedostatku 
zmysluplných aktivít pre dospievajúcu mládež v našej obci.

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 OZ Miloslavov


