
S p r á v a 
                  o činnosti Komisie sociálno-zdravotnej k 15. 12. 2015 

 
Komisia sociálno-zdravotná pracuje podľa plánu práce, v ktorom je obsiahnutých niekoľko 

problémov, ktoré má v kompetencii riešiť. Medzi inými sú to: starostlivosť o občanov 

odkázaných na umiestnenie, činnosť opatrovateliek u opustených občanov, hygiena a 

vzhľad obce, starostlivosť o deti problémových rodín, starostlivosť o osoby spoločensky 

neprispôsobivé a iné. Okrem toho posudzuje žiadosti občanov o jednorázové finančné a 

vecné výpomoci. 

            Komisia pracuje v zložení: 

             Jarmila Kopčanová - predsedníčka komisie 

             Pavlína Kodajová – člen 

             Petra Pružincová – člen 

             Anna Matlová – člen 

             Marta Vrtíková – člen 

          V tomto roku komisia zasadla trikrát. 

 

          Prvé zasadanie bolo 3. marca 2015, kde sa členovia zaoberali: 

Kontrolou čerpania finančných prostriedkov v roku 2014  -  predsedníčka informovala 

členky komisie, že na potreby jednorazových finančných a vecných výpomocí bolo 

narozpočtované: 

– pre rodinu a deti 500 € 

– pre starých, invalidných a chorých občanov 500 €. 

Z uvedených prostriedkov sa vyčerpalo pre potreby rodiny 450 € a starým, invalidným a 

chorým občanom sa poskytlo 100 €. To znamená, že zo schválených peňazí sa minulo 550 € 

Antónia Bryndzová – problémy s bývaním. 

           Pani Bryndzová bývala na vzdialenom laze u Štrbkov. Vzhľadom na sociálnu  

odkázanosť a zdravotný stav bolo potrebné, aby bola umiestnená v zariadení pre seniorov.   

O jej umiestnenie sa pracovníčka sociálneho oddelenia snažila už v roku 2014, ale 

vzhľadom na nízky dôchodok a nedostatočné posúdenie jej zdravotného stavu to nebolo 

možné. Už o niekoľko rokov počas tuhej zimy bývala na zdravotnom stredisku, pretože jej 

obydlie nebolo prispôsobené na nízke teploty. Až po uplatnení §8 ods. 6 zák. č. 448/2008 Z. 

z. so zvýraznením, že život a zdravie pani Bryndzovej (najmä v zimnom období) sú vážne 

ohrozené, pretože nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 

životných potrieb a jej podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí sú 

nevyhovujúce, bola v októbri 2015 umiestnená v Dome sociálnych služieb v Nitrianskom 

Pravne. 

Rôzne 

        O dávku v HN požiadala pani Miroslava Dušičková. Stará sa sama o syna Lukáša 

Holbu nar. v roku 2006, nepracovala a podľa platných predpisov bola v hmotnej núdzi. 

Členky komisie navrhli priznať jej jednorazovú výpomoc vo výške 50 €. 

Vo februári 2015 požiadal o jednorazovú výpomoc pán Milan Kodaj. Ocitol sa v náhlej 

núdzi z dôvodu amputácie prsta na nohe a zdĺhavého vybavovania hmotnej núdze na 

ÚPSVaR v Prievidzi. Členky komisie navrhli prispieť mu sumou 50 €. 

 

 

 



         Druhé zasadnutie komisie bolo 17. júla 2015 s programom: 

Informácia o rozpočte komisie na rok 2015 

       Na rok 2015 bolo schválených pre potreby sociálnych výpomocí 1000 € 

– na potreby rodiny s deťmi 500 € 

– na potreby starých občanov 500 € 

 

Starostlivosť o občanov odkázaných na umiestnenie 

V júli 2015 pracovníčka soc. oddelenia pomáhala s umiestnením do zariadení sociálnych 

služieb trom občiankam. 

 

        Najdlhšie mala žiadosť o umiestnenie v Domove sociálnych služieb Nitrianske Pravno 

p. Antónia Bryndzová, 75 ročná obyvateľka lazu u Štrbkov, s ktorou boli problémy najmä v 

zimnom období. V mesiaci máj 2015 vyjadrila prianie o umiestnenie v Domove sociálnych 

služieb v Nitrianskom Pravne p. Veronika Kurincová.Je šesťdesiatročná, slobodná,bezdetná 

a má problém najmä so zabezpečením palivového dreva na zimné obdobie. Od júna 2015 

sme pomáhali pri zabezpečovaní umiestnenia v  Domove sociálnych služieb v Nitrianskom 

Pravne p.Anne Baštovej, ktorá býva v Gápli. Jedná sa o vdovu, bezdetnú 93 ročnú. Dovtedy 

sa o ňu starala jej sestra, ale vzhľadom na vek a zdravotný stav to už ďalej nezvládala. Bola 

umiestnená v mesiaci október 2015. 

 

Činnosť opatrovateliek u opustených občanov 

V súčasnosti je v pracovnom pomere ako opatrovateľ – opatrovateľka na našej obci 7 

zamestnancov- 1 muž a 6 žien. Opatrovateľskú službu vykonávajú u štrnástich 

opatrovaných. Jedna opatrovateľka je u nás zamestnaná na zmluvu o pracovnej činnosti, 

ostatné na riadnu zmluvu. Dve opatrovateľky pracujú na plný pracovný úväzok, ostatné na 

čiastočný. Problémy sú najmä so zabezpečovaním opatrovateľskej služby pre občanov 

bývajúcich na lazoch. Opatrovateľky majú problém najmä s dochádzkou, pretože niektoré 

lazy sú od centra obce vzdialené i niekoľko kilometrov. Kontrolou úrovne opatrovateľskej 

služby sa zaoberá zamestnankyňa Spoločného úradu v Novákoch p. Ľubica Pánisová. 

 

Hygiena a vzhľad obce 

         O vzhľad obce sa starajú najmä počas jari, leta a jesene pracovníci obecného úradu a 

nezamestnaní, ktorí pracujú na drobných obecných službách a sú evidovaní na úrade práce. 

V jarnom období zametajú verejné priestory, upratujú divé skládky a starajú sa najmä o 

vzhľad centra obce. V lete a na jeseň kosia trávu v obci a na cintorínoch vo Valaskej Belej a 

v Gápli. V mesiaci jún zabezpečil starosta čistenie potoku Belanka. Škrípovku čistili asi 

pred dvomi rokmi. Problém je hlavne s divokými skládkami odpadu. Často sa stáva, že na 

určených stanovištiach – i keď tam nie sú umiestnené kontajneri – ľudia odhodia odpad a je 

potom problém s jeho zberom. Starosta obce dal nainštalovať kamerový systém a s jeho 

pomocou potom upozorňuje vinníkov, že smeti patria do smetných nádob, alebo kontajnerov 

a nie do prírody a na to neurčené miesta. 

 

Rôzne 

          O dávku v hmotnej núdzi požiadala občianka Blanka Blahová, ktorá má 5 detí. 

Požiadala o príspevok na základné životné potreby pre svoje deti, ktoré sa počas školského 

roku stravujú v školskej jedálni ako sociálne odkázané bez platenia stravného. Počas 

prázdnin vznikajú matke, ktorá nepracuje a je odkázaná iba na rodinné prídavky a výživné 

od manžela, zvýšené výdavky na nákup potravín. Členky komisie žiadosť prerokovali, 



skonštatovali, že sa jedná o sociálne slabú rodinu a priznali jej jednorazovú finančnú 

výpomoc vo výške 150 €. 

 

Na zasadnutí komisie, ktorá sa konala 15. októbra 2015 sa členovia zaoberali žiadosťami: 

1. Evy Kapušovej. Požiadala o príspevok na zakúpenie palivového dreva. Žije sama na 

laze u Stanákov. Členky komisie žiadosť prerokovali, skonštatovali, že sa jedná o sociálne 

odkázanú občianku a navrhli priznať jej jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 50 €. 

2. Kristíny Smolkovej. Syn chodí do materskej škôlky, matka si dlhú dobu vybavovala 

hmotnú núdzu a náhradné výživné. Vznikol jej preto za mesiace od marca do júna 

nedoplatok na strave v materskej škôlke vo výške 79,73 €. Matka žiada o finančnú výpomoc 

na zlikvidovanie tohto nedoplatku, pretože i teraz po vybavení sociálnych dávok a 

náhradného výživného je v hmotnej núdzi. Preto jej komisia poskytla jednorazovú finančnú 

výpomoc vo výške 79,73 €. 

3. Vlastimila Vágnera. Jeho družka- matka jeho detí- dvojčat, ktoré začali chodiť do 1. 

ročníka základnej školy od rodiny odišla a jeho zárobok je veľmi nízky. Súd ešte nerozhodol 

o zverení detí do výchovy otca a o stanovení výživného. Preto žiada o výpomoc na 

stravovanie detí na mesiace november a december. Členovia komisie žiadosť prerokovali, 

skonštatovali, že je pomoc potrebná a odporučili poskytnúť pánovi Vlastimilovi Vágnerovi 

jednorazovú finančnú pomoc na stravovanie detí vo výške 74,72 €. 

 

  


