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Komisia sociálna          
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 19.08.2019 
 

 

     Poslanci   Neposlanci 

 

Prítomní členovia komisie:  1. MUDr. Ľudmila Vasilková 1. Marián Manasil 

     2. MUDr. Iveta Čeplíková  2. Mgr. Lenka Dvorožňáková  

 3. MUDr. Dušan Tomko    

 

Neprítomní členovia komisie: 1. Babken Chačlarian  1. MVDr. Eduard Kundrát 

      

Ostatní prítomní:       1. Mgr. Henrieta Demjanová 

 

       

 

    

Priebeh rokovania: 

 

1. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky – Erika Molnárová, nar. 29.10.1984, TP: Jána 

Husa 1803/4, Trebišov, slobodná, deti: Melánia Váradyová, nar.01.08.2017, Vanesa Váradyová, nar. 

19.09.2018.  

Príjem – invalidný dôchodok: 103,70 €, rodičovský príspevok: 220,70 €, prídavky na dieťa: 24,34 €. 

Spolu: 348,74 €.  

ŽM rodiny: 402,12 €, 1,3 – nás. ŽM: 522,76 €. 

Erika Molnárová žiada o poskytnutie jednorazovej soc. dávky na základné životné potreby.  

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 Eriku Molnárovú. (5 za) 

 

 

2. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky – Jiřina Janová, nar. 11.10.1956, 

TP: B. Němcovej 3538/3, Trebišov, rozvedená. 

Príjem – starobný dôchodok: 297,40 € 

ŽM rodiny: 210,20 €, 1,3 – nás. ŽM: 273,26 €. 

Jiřina Janová žiada o poskytnutie jednorazovej soc. dávky na náklady súvisiace s domácnosťou a na 

lieky. Príjem p. Janovej presahuje hranicu životného minima stanovenú zákonom vynásobenú 

koeficientom 1,3 o 24,14 €. 

 

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, neodporúča schváliť jednorazovú sociálnu dávku pre Jiřinu Janovú, nakoľko jej príjem 

presahuje hranicu životného minima stanovenú zákonom vynásobenú koeficientom 1,3 o 24,14 €. 

(5 za) 
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3. Rôzne 

 

Poslankyňa MUDr. Iveta Čeplíková navrhla, aby vzhľadom na infláciu boli zvýšené sumy 

jednorazových sociálnych dávok, ktoré sú stanovené vo VZN č. 137/2015 o poskytovaní 

jednorazových sociálnych dávok. 

Člen komisie Marián Manasil požiadal vedenie mesta Trebišov, aby hľadalo možnosti riešenia ako 

uľahčiť vydávanie potravinovej pomoci v meste Trebišov pre dôchodcov a zdravotne ťažko 

postihnutých občanov. 

Členka komisie Mgr. Lenka Dvorožňáková poukázala na nutnosť riešenia prostitúcie v meste 

Trebišov. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Henrieta Demjanová, tajomníčka komisie 

 

Schválila: MUDr. Ľudmila Vasilková,  predsedníčka komisie 


