
Zápisnica 
zo zasadnutia komisie pre sociálne veci a bytové otázky zo dňa 14.3.2018 

 
Program: 
1. Otvorenie 
2. VZN 
3. Došlá pošta 
4. Diskusia  
5. Záver 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
1.Predseda  komisie privítal členov a zapisovateľku komisie. 

 
2. Návrh VZN č. 5/2015 o obecnom prospechovom štipendiu doporučujeme OZ schváliť.  
 
3. Stojková Helena, Chalupy 103/38 – menovaná na žiadosť komisie z 17.1.2018 doložila doklady 
o príjme.  Komisia na základe informácie, že je od decembra vdova, odporúča menovanej vybaviť si 
vdovský dôchodok.  
 
Stojková Anna, Sv. Gorazda 597/50 – komisia žiadosť prebrala a zamietla, nakoľko menovaná dostáva 
starobný dôchodok v adekvátnej výške. 
 
Stojková Rozália, Sv. Gorazda 597/50 – komisia žiadosť prebrala a menovanej navrhuje, aby sa 
prihlásila na úrad práce a hľadala si prácu a taktiež, aby nemala výdavky na cestovné prihlásila svoje 
deti do Základnej školy v Močenku. 
 
Szórádová Ľubica, Vinohradská 1600 – komisia žiadosť prebrala, menovaná nedoložila doklady 
o príjme, tak bude vyzvaná, aby dodatočne doklady doložila. Členovia sa zhodli na jednorazovej 
výpomoci v sume 50€ na nákup potravín a drogérie, ktorý zrealizujú pracovníčky komunitného centra 
Močenok. Ďalej komisia doporučuje pracovníčkam komunitného centra, aby sa menovanou začali 
zaoberať a pomohli jej rieši osobné problémy t.j. hospodárenie s peniazmi, pomoc pri hľadaní práce, 
učenie s deťmi.  
 
4. Diskusia 
Nakoľko uznesenie z komisie 17.1.2018 o preklenovacom príspevku na obdobie 3. mesiacov v sume, 
ktorá sa dohodne medzi štatutárom občianskeho združenia Monika a vedením obce, podľa 
ekonomicky oprávnených nákladov za minulé obdobie nebolo splnené a nebol poskytnutý žiadny 
preklenovací príspevok, komisia doporučuje tento preklenovací príspevok riešiť urýchlene, pretože 
o.z. Monika má obrovské problémy.   
Komisia doporučuje OZ, aby dofinancovalo opatrovateľskú službu o.z. Monika, od ukončenia 
projektu, ktorý sa končí 30. apríla 2018 až do času nového schválenia projektu Ministerstvom práce, 
sociálnych vecí a rodiny.  
 
Predseda komisie požiadal zapisovateľku, aby členov informovala o otázke uvoľnenia bytov  
od posledného schválenia na OcZ. Mgr. Kohútová oznámila, že t. č. nie sú voľné žiadne byty. 
Predseda komisie informoval o činnosti sociálnej komisie za rok 2017. 
 
5. Na záver predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie komisie. 
 
 
 
Zapísala : Mgr. Dominika Kohútová                                  Ing. Jozef Šuvada 
V Močenku, 14.3.2018                                                      predseda komisie 


