
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a rodinu pri MsZ v Žiari nad Hronom 

 
 
miesto konania: malá zasadačka MsÚ Žiar nad Hronom 
čas konania: 18.04.2018, 15,00h. 
predseda komisie: p. Soňa Lukyová 
tajomníčka: Ing. M. Minárová,  
prítomní: podľa prezenčnej listiny 
ospravedlnení: Ing. Miškovič  
Prizvaní, hostia: Ing. J. Miškovič  
 

Navrhovaný program: 

1. Otvorenie 

 

2. Kontrola prijatých Uznesení z predchádzajúcej SK, konanej 12.02.2018 - Uznesenie č. 

1/2018 - 

Sociálna komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiari nad Hronom schváliť materiál - 

Správa o výsledku a použití finančných prostriedkov získaných dobrovoľnými finančnými 

zbierkami z roku 2017.  

 

3. Oboznámenie sa s materiálom predkladaným na najbližšie MsZ, ktoré sa bude konať 

26.04.2018: 

 

- k bodu č.5/  Dobrovoľné verejné finančné zbierky vyhlásené a organizované Mestom Žiar 

nad Hronom na roky 2018 – 2019 

- k bodu č. 6/ VZN o prepravnej službe, s ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 

o sociálnych službách 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

Bod č.1. Otvorenie 

Zasadnutie otvorila a viedla p. Soňa Lukyová, predsedkyňa komisie. 

Prítomných členov komisie oboznámila s programom rokovania komisie. Konštatovala, že 

počet prítomných členov komisie je  (6), komisia je uznášaniaschopná. Predsedkyňa SK 

požiadala prítomných o prípadné doplnenie, resp. úpravu predloženého programu. 

O slovo sa neprihlásil nikto a všetci súhlasili s navrhnutým programom. 

 

Bod č. 2. Kontrola prijatých Uznesení - Uznesenie č. 1/2018 

Sociálna komisia odporúča, po zapracovaní pripomienok, Mestskému zastupiteľstvu v Žiari 

nad Hronom schváliť materiál - Správa o výsledku a použití finančných prostriedkov 

získaných dobrovoľnými finančnými zbierkami z roku 2017 

Predkladaný materiál bol MsZ, zo dňa 22.02.2018, schválený, Uznesenie splnené 

 

 

Bod č. 3. 

Oboznámenie sa s materiálom predkladaným na najbližšie MsZ, v bode č. 5 a 6, ktoré sa bude 

konať 26.04. 2018: 

 



 bod č.5/  Dobrovoľné verejné finančné zbierky vyhlásené a organizované Mestom Žiar nad 

Hronom na roky 2018 – 2019 

 bod č. 6/    VZN o prepravnej službe, s ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o sociálnych 

službách 

V diskusii k týmto bodom neboli vznesené žiadne dotazy. Predkladaný návrh VZN 

o prepravnej službe bol prerokovaný Normotvornou komisiou MsZ dňa 17.04.2018. 

 

 Po vznesení pripomienok normotvornej komisie pri MsZ: 

 

- v Dôvodovej správe, v predposlednej vete, zrušiť spojku  „a“ a  nahradiť ju čiarkou 

- v rámci formálneho spracovania dodatku VZN Normotvorná komisia odporučila nové - 

dopĺňané paragrafy označovať číselne s pridaním písmena (napr. §5a) , čím nie je potrebné 

meniť následné číslovanie poradie paragrafov  

 

 a po ich zapracovaní do návrhu VZN, Sociálna komisia odporúča prijať nasledovné 

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 2/2018 

Sociálna komisia odporúča, po zapracovaní pripomienok, Mestskému zastupiteľstvu v Žiari 

nad Hronom schváliť materiály –  

 

bod č.5/  Dobrovoľné  na verejné finančné zbierky vyhlásené a organizované Mestom Žiar 

nad Hronom na roky 2018 – 2019 

 bod č. 6/ VZN o prepravnej službe, s ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o sociálnych 

službách 

Sociálna komisia jednohlasne prezentovala kladné odporúčanie na predloženie návrhov na 

najbližšie MsZ a odporúčanie pre poslanecký zbor, aby uzneseniami MsZ materiály 

poslanecký zbor schválil. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6  hlasov 

Proti:  0 hlasov 

Zdržal sa: 0  hlasov 

Uznesenie č. 2/2018 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

Bod č. 4. Diskusia – do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

Bod č.5. Záver 

 

Predsedkyňa komisie p. S. Lukyová, v mene celej komisie vyjadrila stotožnenie sa 

s pripraveným materiálom, poďakovala pracovníkom MsÚ za vypracované materiály 

a vyjadrila vieru, že poslanci pri MsZ predložené materiály schvália. 

 

Následne predsedkyňa sociálnej komisie Bc. Soňa Lukyová poďakovala  prítomným za účasť 

a zasadnutie sociálnej komisie ukončila. 

 


