
 
 

Komisia sociálna 
                                                                                                              

Číslo: 8 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 14.12.2020  

 

 

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 23.11.2020 

  

          

 

 

 

 

 

Predkladá: MUDr. Ľudmila Vasilková,  predsedníčka komisie 

Spracovala: Mgr. Henrieta Demjanová, tajomníčka komisie 

 

 

V Trebišove 26.11.2020 

 

 

 

MUDr. Ľudmila Vasilková  v. r. 
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Komisia sociálna          
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 23.11.2020 
 

 

     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 – Jolana Mergešová, nar. 11.04.1955, TP: 

Petrovova 965/1, Trebišov, rozvedená.  

Príjem – dôchodok: 224,70 €, DHN: 22,90 €. Spolu: 247,60 €. 

ŽM rodiny: 214,83 €, 1,3 – nás. ŽM: 279,28 €. 

Jolana Mergešová žiada o poskytnutie jednorazovej soc. dávky na základné životné potreby.  

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 Jolanu Mergešovú. (6 za) 

 

 

2. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky – Viliam Chimaľ, nar. 20.10.1956, TP: 

Ľ. Podjavorinskej 2121/5, Trebišov, ženatý – manželka: Marta Chimaľová, nar. 09.01.1959. Príjem 

spolu (invalidný dôchodok, DHN): 409,80 €. 

ŽM dvojčlennej rodiny: 364,70 €, 1,3 – nás. ŽM: 474,11 €.  

Viliam Chimaľ žiada o poskytnutie jednorazovej soc. dávky na náklady súvisiace s domácnosťou.  

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 Viliama Chimaľa. (6 za) 

 

 

3. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky – Milada Zajacová, nar. 18.11.1964, TP: 

Trebišov, vydatá. Zastúpená opatrovníkom určeným súdom sp. zn.: 11Ps/4/2020  (IČS: 7920201101) -  

Mesto Trebišov 

Príjem – dôchodok manželky: 19,00 €. 

ŽM rodiny: 214,83 €, 1,3 – nás. ŽM: 279,28 €. 
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Milada Zajacová žiada o poskytnutie jednorazovej soc. dávky na vybavenie osobných dokladov. Dlh 

na poplatku za komunálne odpady  je 1472,88 €. Žiadateľka je v sociálnej núdzi a je odkázaná na 

sociálnu pomoc mesta. 

Návrh: do 34 €. 

 

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 

jednorazových sociálnych dávok, odporúča schváliť jednorazovú sociálnu dávku v sume 34 € pre 

Miladu Zajacovú. (6 za) 

 

 

4. Komunitný plán sociálnych služieb – aktualizácia 2016 - 2018 (2025) 

Mgr. Henrieta Demjanová oboznámila členov komisie s aktualizáciou Komunitného plánu sociálnych 

služieb. 

 

Komisia sociálna MsZ v Trebišove po prejednaní odporúča schváliť Komunitný plán sociálnych 

služieb – aktualizácia 2016 - 2018 (2025). (6 za) 

 

5. Rôzne 

Mesto Trebišov má povinnosť vypracovať Monitorovaciu správu k Programu hospodárskeho a  

sociálneho rozvoja  mesta. Vzhľadom na uvedené, Vám týmto predkladáme Monitorovaciu správu k 

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trebišov za obdobie rokov 2016 – 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Henrieta Demjanová, tajomníčka komisie 

 

Schválila: MUDr. Ľudmila Vasilková,  predsedníčka komisie 


