
Zápisnica č. 01/2023

zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci pri OZ obce Miloslavov 
konaného dňa 10.01.2023 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Miloslavov

Prítomní: Ivan Húska -predseda komisie
Mgr. Martina Vane -člen komisie
Kvetoslava Jašurová -člen komisie
Mgr. Viera Bartalošová -člen komisie

Neprítomný: -

Prizvaný : Milan Baďanský - starosta obce Miloslavov - ospravedlnený

Hostia:
(podľa priloženej prezenčnej listiny).

Program:

1) otvorenie zasadnutia komisie,
2) oboznámenie členov komisie s existujúcimi projektami obce v oblasti sociálnej politiky,
3) návrhy predsedu a členov komisie k potrebným úpravám VZN, návrhy na ďalšie možné 

sociálne podpory pre obyvateľov,
4) prerokovanie doručenej žiadosti o príspevok na kúpeľnú liečbu p.Ivančáková,
5) diskusia, rôzne.

K bodom programu :
1) predseda komisie Ivan Húska privítal všetkých členov na prvom zasadnutí komisie, 

poďakoval členom za ochotu podieľať sa na práci v komisii a tým prispievať k zvýšeniu 
sociálnej pomoci obce Miloslavov pre obyvateľov. Oboznámil členov komisie s prácou 
v komisii. Všetci členovia komisie sa vzdali nároku na odmenu za prácu v komisii.

2) Kvetoslava Jašurová oboznámila členov s existujúcimi projektami obce v oblasti sociálnej 
politiky :

Opatrovanie seniorov - Ružová záhrada
Príspevok obce pre DSS za každého obyvateľa v takomto zariadení 
OMAPO - sociálny taxík

- Uvítanie detí do života
- Jubileá - 75, 80, 85, 90,...

Mesiac úcty k starším-vianočné poukážky pre seniorov na nákup do potravín a lekárne 
Obedy pre seniorov, invalidných dôchodcov a osobám s ŤZP

3) predseda predniesol návrh na potrebu úpravy VZN 6/2015 - sociálne služby, nakoľko veľa 
vecí v tomto VZN nie je aktuálnych. Na novelizácii sa budú podieľať všetci členovia. Na 
podnet Ivana Húsku a Kvetoslavy Jašurovej bol podaný návrh na vytvorenie nového VZN, 
prípadne doplnenie VZN 6/2015, kde by boli zadefinované aj ďalšie veci v oblasti sociálnej 
politiky obce ako : výročia a jubileá - vecné alebo finančné dary, pomoc pri nepredvídaných 
životných udalostiach, v prípade sociálnej odkázanosti na podporu / príspevok na úhradu 
časti nákladov na liečbu, rehabilitáciu, nákup prístrojov, pomôcok a liekov.



Predseda predniesol aj návrh na úpravu / zmenu pri poskytovaní poukážok pre seniorov, aby 
táto pomoc bola viac adresnejšia tým, ktorí ju potrebujú viacej, napr. posunutím hranice 
veku nároku na tieto poukážky na 70r. a takto ušetrené peniaze použiť na zvýšenie hodnoty 
poukážok pre osamelo žijúcich dôchodcov nad 70r. napr. na 1,5 násobok hodnoty poukážky. 
p.Jašurová ďalej uviedla, že je potrebná novelizácia VZN 3/2020 - o poskytovaní finančného 
príspevku dôchodcom na úhradu nákladov na stravovanie, ktoré sa prehodnocuje každé 2 
roky.

4) komisia sa zaoberala podanou žiadosťou p.Ivančákovej o finančný príspevok za vynaložené 
náklady na kúpeľnú liečbu ako samoplatca. Väčšiu časť nákladov pokryla darmi od rôznych 
sponzorov, doplatok, ktorý uhradila činil 135,15 €. Pani Ivančákovej už bol v roku 2019 
poukázaný príspevok na kúpeľnú liečbu vo výške 247,80 €. Komisia si vyžiada od 
žiadateľky najnovšie Rozhodnutie o výške dôchodku pre rok 2023, ako aj iných dávok 
a nákladov na domácnosť. Na základe toho komisia rozhodne o ďalšom postupe žiadosti - 
zamietne, alebo navrhne výšku príspevku, ktorý predloží na schválenie obecnému 
zastupiteľstvu. Po doručení podkladov od žiadateľky sa touto požiadavkou bude komisia 
zaoberať na ďalšom zasadnutí.

5) v rámci diskusie predniesol predseda komisie návrh od občanov, ktorý sa týka zľavy za KO, 
napr. -50% pri rodine so 4 a viac deťmi, tento návrh bude najskôr prerokovaný s právničkou 
obce, či je možné takúto zľavu poskytnúť. Po kladnej odpovedi sa touto požiadavkou bude 
komisia zaoberať na ďalšom zasadnutí. Ďalej predniesol myšlienku zriadenia denného 
stacionára pre seniorov vo vytipovanom, už neobývanom RD, kde by sa seniori stretávali a 
trávili tak voľný čas spoločne pod dohľadom aspoň jednej odborne spôsobilej osoby. 
Predpokladom je korektná dohoda s majiteľmi RD o jeho využívaní na takéto účely, kde 
obec by sa starala o takýto RD, a ako protihodnota by nájomné bolo skôr symbolické.

komisia sa zhodla na pravidelnom zasadaní, a to % ročne, cca 15.01, 15.04., 15.07., 
a 15.10. v roku.

Zapísal: Ivan Húska

Ivan Húska
predseda Komisie pre sociálne veci

Príloha : Prezenčná listina zo zasadnutia.



Prezenčná listina zo zasadnutia Sociálnej komisie OZ zo dňa 10. 01. 2023

Prítomní:

Ivan Húska - predseda komisie ...

Mgr. Martina Vane - člen komisie.................................................... ..

Kvetoslava Jašurová - člen komisie......
J

Mgr. Viera Bartalošová - člen komisie ...

Milan Baďanský - prizvaný os//i-

Hostia


