
Uznesenia zo zasadnutia  soc.-zdravotnej komisie pri MZ v Rajci, 

ktoré sa konalo 16.02.2021 formou online videokonferencie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uznesenie č. 1/2021 

Sociálno – zdravotná komisia: 

1. Zobrala na vedomie a schvaľuje uvedený program zasadnutia SZK. 

          Hlasovanie: 

 

Člen SZK Za Proti Zdržal sa 

Vladimír Dubec ✓    

Mgr. Peter Hanus ✓    

Bc. Marta Repková ✓    

PhDr. Anna Zmrhalová ✓    

Ing. Zuzana Žideková ✓    

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 2/2021 

Sociálno – zdravotná komisia: 

1. Zobrala na vedomie návrh Zásad poskytovania jednorazovej hmotnej podpory pri 

narodení dieťaťa. 

2. Odporúča opraviť v : 

Čl.2 - oprávnená osoba na poskytnutie podpory 

bod 1. b) otec dieťaťa, ktorý sa o dieťa stará, ak matka dieťaťa zomrela alebo bola 

vyhlásená za nezvestnú alebo dieťa bolo zverené do osobnej starostlivosti otca na 

základe právoplatného rozhodnutia súdu, ak podpora pri narodení dieťaťa nebola 

predtým poskytnutá. 

Schvaľuje: 

            Čl.3 - Podmienky poskytnutia podpory a výšky podpory 

            bod. 4. Nárok na hmotnú podporu zaniká po uplynutí 6 mesiacov od narodenia dieťaťa.  

      Doplniť:  

            Čl. 4 – Žiadosť o podporu a konanie o poskytnutí podpory 

            v bode 3. Oprávnená osoba podá písomnú žiadosť o poskytnutie hmotnej podpory pri                                                                                                          

            narodení dieťaťa osobne v podateľni MsÚ Rajec, poštou na adresu Mestského úradu             

            Rajec alebo elektronickou poštou na adresu podatelna@rajec.sk . 

 

Hlasovanie: 

 

Člen SZK Za Proti Zdržal sa 

Vladimír Dubec ✓    

Mgr. Peter Hanus ✓    

Bc. Marta Repková ✓    

PhDr. Anna Zmrhalová ✓    

Ing. Zuzana Žideková ✓    

 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Uznesenie č. 3/2021 

Sociálno – zdravotná komisia: 

1. Berie na vedomie výhrady vedúcej finančného oddelenia MsÚ Rajec k poskytovaniu 

vecnej dávky jubilujúcim občanom 75-80-85 a viac ročným občanom mesta Rajec.  

2. Konštatuje, že súčasný spôsob osobného doručenia daru jubilujúcemu občanovi členom 

SZK je najvhodnejším riešením.  

3. Navrhuje zrealizovať stretnutie členov SZK s vedením mesta v záujme nájdenia 

najvhodnejšieho riešenia pre poskytovanie vecného daru jubilujúcim občanom mesta 

Rajec, ktorí sú veľmi vďační za náš záujem a prejavenú úctu. 

 

Hlasovanie: 

 

Člen SZK Za Proti Zdržal sa 

Vladimír Dubec ✓    

Mgr. Peter Hanus ✓    

Bc. Marta Repková ✓    

PhDr. Anna Zmrhalová ✓    

Ing. Zuzana Žideková ✓    

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 4/2021 

Sociálno – zdravotná komisia: 

1. Zobrala na vedomie  záujem z odovzdaných dotazníkov o stretávanie sa mladých  ľudí 

odkázaných na opateru svojich rodičov alebo príbuzných. 

2. Pripraví do mesačníka Rajčan článok o možnosti stretávania sa hendikepovaných 

mladých ľudí, ktoré  sa uskutočnia po  ukončení pandemických opatrení - Covid 19 

vydaných ÚVZ SR.  

        

    Hlasovanie: 

 

Člen SZK Za Proti Zdržal sa 

Vladimír Dubec ✓    

Mgr. Peter Hanus ✓    

Bc. Marta Repková ✓    

PhDr. Anna Zmrhalová ✓    

Ing. Zuzana Žideková ✓    

 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Uznesenie č. 5/2021 

Sociálno – zdravotná komisia: 

1. Odporúča Mestu Rajec zaoberať sa s možnosťou zabezpečenia  mobilnej očkovacej 

jednotky pre osamelo žijúcich  občanov mesta Rajec, ktorí nie sú schopní prihlásenia sa 

na očkovanie z dôvodu zdravotného a sociálneho znevýhodnenia. 

       

 

 



    Hlasovanie: 

 

Člen SZK Za Proti Zdržal sa 

Vladimír Dubec ✓    

Mgr. Peter Hanus ✓    

Bc. Marta Repková ✓    

PhDr. Anna Zmrhalová ✓    

Ing. Zuzana Žideková ✓    

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Za správnosť: Cesneková Ľubica, tajomník SZK pri MZ v Rajci, v.r. 

 


