
 
 

Komisia sociálna 
                                                                                                              

Číslo: 8 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 25. 05. 2020  

 

 

Názov materiálu: Informatívna správa z individuálneho rokovania Komisie sociálnej  

                               a hlasovanie „per rollam“  

 

 

Obsah materiálu: - informatívna správa 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

Informatívnu správu z individuálneho rokovania Komisie sociálnej a hlasovanie „per rollam“ 

v dňoch od 07.05.2020 od 16.00 h do 11.05.2020 do 16.00 h 

  

          

 

 

 

 

 

Predkladá: MUDr. Ľudmila Vasilková, predsedníčka komisie 

Spracovala: Mgr. Henrieta Demjanová, tajomníčka komisie 

 

 

V Trebišove 12. 05. 2020 

 

 

 

                                                                         MUDr. Ľudmila Vasilková, v. r. 
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Komisia sociálna          
                                                                                                              

Informatívna správa z hlasovania komisie „per rollam“  

od 07. 05. 2020 od 16.00 hod.  – do 11. 05. 2020 do 16.00 hod. 

 

 

     Poslanci   Neposlanci 

 

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

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

 3. MUDr. Dušan Tomko  3. MVDr. Eduard Kundrát 

 

Neprítomní členovia komisie: 1. Babken Chačlarian   

      

Ostatní prítomní:       1. Mgr. Henrieta Demjanová 

 

       

 

    

Priebeh rokovania: 

 

1. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky – Mária Cápayová, nar. 1972, TP: 

Budovateľská 1717/17, Trebišov, slobodná, deti: Simona Cápayová, nar. 2006.  

Príjem – invalidný dôchodok: 334,00 €. 

ŽM rodiny: 306,16 €, 1,3 – nás. ŽM: 398,00 €. 

Mária Cápayová 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 Máriu Cápayovú. (6 za) 

 

 

2. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky – Emília Nováková, nar. 1957, TP: 

Komenského 2137/43, Trebišov, rozvedená. Príjem: invalidný dôchodok 328,20 €. 

ŽM: 210,48 €, 1,3 – nás. ŽM: 273,26 €. Emília Nováková žiada o poskytnutie jednorazovej soc. dávky 

na náklady súvisiace s domácnosťou a na lieky .  

Návrh: do 50 € 

 

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 50 € pre Emíliu Novákovú. (6 za) 
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3. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky – Jozef Rusnák, nar. 1974, TP: Trebišov, 

slobodný. Príjem – bez príjmu.  Žiadateľ je posudzovaný ako jednotlivec, ŽM: 210,20 €, 1,3 – nás. 

ŽM: 273,26 €. 

Žiadateľ prišiel o prácu, žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky na základné životné potreby. 

Dlh na poplatku za komunálne odpady je 131,21 €. 

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 Jozefa Rusnáka, nakoľko má voči mestu 

finančné záväzky. (5 za) 

 

4. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky – Daniela Dziaková, nar. 1977, TP: Nový 

Majer 1816/16, Trebišov, 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 220,70 €, prídavok na dieťa 121,70 €). Spolu: 342,40 €.  

ŽM rodiny: 690,00 €, 1,3 – nás. ŽM: 897,00 €.  

Daniela Dziaková žiada o poskytnutie jednorazovej soc. dávky na základné životné potreby.  

Dlh na poplatku za komunálne odpady je 1050,32 €. 

 

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 Danielu Dziakovú, nakoľko má voči 

mestu finančné záväzky. (5 za) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Henrieta Demjanová, tajomníčka komisie 

 

Schválila: MUDr. Ľudmila Vasilková, v. r.  predsedníčka komisie 

 

 


