Zápisnica zo zasadnutia sociálnej komisie pri OZ Miloslavov
Dátum a miesto konania: dňa 7.9.2021 o 19:00 hod. v zasadacej miestnosti na prízemí obecného úradu

Prítomní:
Predseda sociálnej komisie: Lucia Falbová
Členovia sociálnej komisie: Kvetoslava Jašurová, Ivan Húska
Pozvaní hostia: Milan Baďanský (starosta obce)
Program rokovania:
1. otvorenie zasadnutia komisie
2. výdavky obce v sociálnej oblasti v nadväznosti na pripravovaný budúcoročný rozpočet
3. žiadosť klubu dôchodcov na príspevok na dopravu
4. záver

Ad 1.
Zasadnutie komisie viedla predsedníčka komisie JUDr. Lucia Falbová, ktorá prítomných privítala a
otvorila zasadnutie komisie.
Členovia sociálnej komisie dostali návrh programu emailom a nemali k nemu pripomienky, preto
komisia rokovala podľa tohto programu.
Ad 2.
Vzhľadom na pandemickú situáciu a nemožnosť konania plánovaných akcií pre seniorov, jubilantov
a uvítania novonarodených detí v obci navrhla členka komisie Kvetoslava Jašurová, aby sa im odovzdali
vecné dary, resp. peňažné poukážky aj bez slávnostného zhromaždenia (buď si ich vyzdvihnú na úrade
alebo prostredníctvom obecného doručovateľa).
Rovnako sa členovia zhodli na tom, že obecnému zastupiteľstvu odporučia schváliť Vianočné poukážky
pre dôchodcov obce.
Čo sa týka ostatných plánovaných výdavkov na ďalší rok, tieto by mali kryť v zásade rovnaké potreby,
ako v roku 2021 - t.j. náklady na komunitné centrum, sociálnu podporu, podporu seniorov a podporu
bývania.
Ad 3.
Členovia sociálnej komisie ďalej prerokovali žiadosť klubu dôchodcov obce Miloslavov o finančný
príspevok na seniorský pobyt na utuženie zdravia v kúpeľoch Dudince, a to na dopravu do zariadenia
a späť, ktorá bude zabezpečená autobusovou dopravou cene cca 1000 €. Členovia komisie sa zhodli
v ochote finančnej podpory dôchodcov obce Miloslavov (oddiel rekreačnej turistiky ŠKO Miloslavov),
avšak navrhujú iný formálny postup, ako požadovali žiadatelia, a to v nadväznosti na pripravované VZN
o dotáciách požiadať prostredníctvom ŠKO Miloslavov po schválení a nadobudnutí účinnosti nového
VZN o dotáciu v požadovanej výške.

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

