
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: 12.02.2018 
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. Oboznámenie sa s materiálom predkladaným na najbližšie MsZ, ktoré sa bude konať 22.02.2018: 
    k bodu č.7/  Správa o výsledku a použití finančných   prostriedkov, získaných dobrovoľnými 

finančnými zbierkami v r. 2017 

3. Diskusia 

4. 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 – nie je uznášaniaschopná (podľa prezenčnej listiny). 

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. 

Oboznámenie sa s materiálom predkladaným na najbližšie MsZ, v bode č. 7, ktoré sa bude 

konať 22.02. 2018: 

 

Správa o výsledku a použití finančných prostriedkov získaných dobrovoľnými finančnými 

zbierkami z roku 2017 na účel sociálnej pomoci v súlade s § 4 ods. 3 písm. p), § 7, § 9 ods. 2 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 písm. e) 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to:  

1./ ZBIERKA BEERFEST 2017 - podpora osamelého jednotlivca v seniorskom veku alebo 

zdravotne ťažkopostihnutého obyvateľa mesta Žiar nad Hronom, ďalej podľa materiálu na 

MsZ. 

2./ ZBIERKA VARENIE VIANOČNEJ KAPUSTNICE 2017 - Podpora osamelej matky – 

otca, ktorý má v opatere zdravotne postihnuté dieťa, ďalej podľa materiálu na MsZ. 

1) ZBIERKA PRIMÁTORSKÝ PUNČ 2017 - Podpora subjektu vykonávajúceho činnosť 

v sociálnej oblasti, ďalej podľa materiálu do MsZ. 

 

V diskusii k tomuto bodu nebol vznesený žiadny dotaz a bolo jednohlasne prezentované 

kladné odporúčanie členov komisie na predloženie návrhu Správy na najbližšie MsZ 

a odporúčanie pre poslanecký zbor, aby uznesením MsZ materiál poslanecký zbor schválil. 

 

Po odsúhlasení pripomienok normotvornej komisie pri MsZ a po ich zapracovaní do návrhu 

VZN, komisia odporúča prijať nasledovné uznesenie č. 1/2018: 



 

 
 

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 

 

Hlasovanie: 

Za: 6  hlasov 

Proti: 0  hlasov 

Zdržal sa: 0   hlasov 

Uznesenie č. 1/2018 bolo jednomyseľne prijaté. 

 

Bod č. 3. Diskusia – do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

Bod č.4. 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 predložený materiál schvália. 

 

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

a zasadnutie sociálnej komisie ukončila. 

 

 


