
 
 

Komisia sociálna 
                                                                                                              

Číslo: 8 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 11.2.2019  

 

 

Názov materiálu: Informatívna správa zo zasadnutia Komisie sociálnej 

 

 

Obsah materiálu: - informatívna správa 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie sociálnej zo dňa 21.1.2019. 

  

          

 

 

 

 

 

Predkladá: MUDr. Ľudmila Vasilková,  predsedníčka komisie 

Spracovala: Mgr. Henrieta Demjanová, tajomníčka komisie 

 

 

V Trebišove  25.1.2019 

 

 

 

predkladateľ 
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Komisia sociálna          
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 21.1.2019 
 

 

     Poslanci   Neposlanci 

 

Prítomní členovia komisie:  1. MUDr. Ľudmila Vasilková 1. MVDr. Eduard Kundrát 

     2. MVDr. Ivan Hrdlík  2. Eva Kudrecová  

 3. MUDr. Dušan Tomko  3. Mgr. Lenka Dvorožňáková 

 

Neprítomní členovia komisie: 1. Babken Chačlarian   

      

Ostatní prítomní:       1. Mgr. Peter Sovák 

2. Mgr. Henrieta Demjanová 

       

 

    

Priebeh rokovania: 

 

1. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky – Anna Nagyová, nar. 13.6.1969, TP: 

Kutnohorská 2111/1, Trebišov, rozvedená, dieťa: Bianka Rudová, nar. 21.12.1997 (študuje na VŠ).  

Príjem - dávka v hmotnej núdzi: 186,50 €, prídavky na dieťa: 23,68 €. Spolu: 210,18 €. Žiadateľka je 

posudzovaná ako jednotlivec s jedným dieťaťom.  

ŽM rodiny: 298,68 €, 1,3 – nás. ŽM: 388,28 €. 

Anna Nagyová žiada o poskytnutie jednorazovej soc. dávky na liečebné náklady.  

Návrh: do 67 €. 

 

Komisia sociálna MsZ v Trebišove po prejednaní predmetnej žiadosti o poskytnutie jednorazovej 

sociálnej dávky, v súlade s podmienkami VZN č. 137/2015 o poskytovaní jednorazových sociálnych 

dávok, odporúča schváliť jednorazovú sociálnu dávku v sume 67 € pre Annu Nagyovú. (6 za) 

 

 

2. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky – Daniela Dziaková, nar. 16.3.1977, TP: Nový 

Majer 1816/16, Trebišov (žiadateľka býva na adrese: Nový Majer 26 ), rozvedená. Deti: Leonidas 

Dziak (nar. 2015), Ján Dziak (nar. 2014), Daniel Kora (nar. 2012), Nikolas Kora (nar. 2009), Oliver 

Dziak (nar. 2017).  

Príjem: rodičovský príspevok 214,70 €, prídavok na dieťa 118,40 €. Spolu: 331,10 €.  

ŽM rodiny: 673,12 €, 1,3 – nás. ŽM: 875,06 €.  

Daniela Dziaková žiada o poskytnutie jednorazovej soc. dávky na náklady súvisiace so zakúpením 

elektrocentrály, nakoľko v dome nemajú zavedenú elektrinu.  

Dlh na poplatku za komunálne odpady je 732,92 €. Žiadateľka, spolu s nezaopatrenými deťmi, je 

odkázaná na sociálnu pomoc mesta. 

Návrh: do 100 €. 

 

Komisia sociálna MsZ v Trebišove po prejednaní predmetnej žiadosti o poskytnutie jednorazovej 

sociálnej dávky, v súlade s  ustanovením Čl. 3 bodu 3.2. VZN č. 137/2015 o poskytovaní 
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jednorazových sociálnych dávok, odporúča schváliť jednorazovú sociálnu dávku pre Danielu 

Dziakovu v sume 100 € s podmienkou, že jednorazová sociálna dávka bude poskytnutá na zakúpenie 

nevyhnutného ošatenia a školských potrieb pre nezaopatrené deti, za prítomnosti terénnej sociálnej 

pracovníčky mesta Trebišov. (6 za) 

 

 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trebišov o finančnom príspevku na vykonávanie 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

Členom komisie bol predložený návrh VZN o finančnom príspevku na vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately spolu s dôvodovou správou. 

Členovia komisie nemali k predloženému návrhu VZN pripomienky. 

 

Komisia sociálna MsZ v Trebišove po prejednaní predmetného návrhu odporúča predmetný návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trebišov o finančnom príspevku na vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately schváliť bez pripomienok. (6 za) 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Henrieta Demjanová, tajomníčka komisie 

 

Schválila: MUDr. Ľudmila Vasilková,  predsedníčka komisie 


