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Komisia sociálna a zdravotná pri OZ v Bánove

Z Á P I S N I C A č. 5.
zo zasadnutia komisie zo dňa 27. 07. 2011

Zapisovateľka: Katarína Gubová
Predseda komisie: Ľubica Lörincová
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ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Sociálnej a zdravotnej komisie pri OZ v Bánove, ktoré sa uskutočnilo 27. 07.
2011 o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Bánove.
PRÍTOMNÍ
Podpísaní na priloženej prezenčnej listine.

PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod
Zostavenie plánu práce komisie na II. Polrok 2011
Vzdanie sa členstva – MUDr. Haramiu – návrh na voľbu nového člena
Informácie o priebehu stravovania dôchodcov
Rodiny a deti v hmotnej núdzi – informácie o možných príspevkoch z obce
Rôzne
Záver

1) Úvod - Ľubica Lörincová predsedníčka komisie privítala zúčastnených členov komisie,
oboznámila s pripraveným programom .
2)
Zostavenie plánu práce komisie na II. polrok 2011- členovia komisie zostavili plán
práce na II. polrok 2011 naplánovali 3 komisie v mes. september, október a november 2011.
Zakomponovali do plánu nezrealizované akcie: opekačku s deťmi ZŠ s MŠ, vysielanie do KTB,
zdravotnú prednášku pre dôchodcov - podanie prvej pomoci, ktorú pripravia MUDr. Okšová
a Mgr. Svetlanská. Komisia si dala za úlohu aktualizovať komunitný plán sociálnych služieb
obce Bánov. Mgr. Svetlanská zistí spôsob formou verejného obstarávania
prípadne
Regionálnou rozvojovou agentúrou. Plán práce tvorí prílohu č. 1 k tejto zápisnici.
3)
Vzdanie sa členstva MUDr. Haramiu – návrh na voľbu nového člena – prijali sme
žiadosť MUDr. Haramiu vzdanie sa členstva v našej komisii, ktorú odôvodnil, že komisia je
prevažne orientovaná na dospelých a starých ľudí. Presťahoval sa z N.Z. do Podhájskej i
dochádzka by mu skomplikovala účasť v komisii. Členovia komisie prijali žiadosť MUDr.
Haramiu na vedomie a jednohlasne zhodli, že počet členov je dostačujúci.
4) Informácie o priebehu stravovania dôchodcov - predsedníčka komisie vrátane jej
členiek vyjadrili pochvalu p. Gubovej i obci, za výrobu pekných pútavých letákov stravovania
a za skvelú propagáciu v ktorej je treba priebežne pokračovať. Pracovníčka Obecného úradu p.
Gubová informovala o priebehu zrealizovania stravovania dôchodcov v našej obci. Propagáciu
na stravovanie sme robili : vyhotovili sme leták , ktorý bol roznesený občanom, ktorí spĺňajú
podmienky podľa platného VZN 3/2010, reláciou v obecnom rozhlase, leták bol zverejnený i
na webe obecného úradu. Komisia konštatuje, že k dnešnému dňu má obec 26 stravníkov.
Občania prejavili záujem o túto službu a veríme, že počet stravníkov bude pribúdať. Rozvoz
a prípravu stravy zabezpečuje Poľnohospodár, a.s. Nové Zámky. Cena jedného obeda sú 3,00

3
EUR. Obec prispieva na obed/deň každému straníkovi 0,33 EUR. To znamená, že občan za
každý obed zaplatí 2,67 EUR.
5) Rodiny a deti v hmotnej núdzi – informácie o možných príspevkov z obce – obec
prispieva všetkým deťom, základnej školy , ktoré sa stravujú v školskej jedálni na každý
obed/deň 0,10 UER. Deti, ktorých rodina poberá dávky v hmotnej núdzi majú stravovanie úplne
zdarma rodič neprispieva ani cent . Každý polrok t. j. v prvom i druhom polroku školského roka
majú príspevok 16,60 € na školské potreby.
6) Záver- predsedníčka komisie p. Lörincová poďakovala prítomným za účasť a ukončila
zasadnutie komisie.

Zapísala: Katarína Gubová
Ľubica Lörincová
Predsedníčka komisie sociálnej
a zdravotnej pri OZ v Bánove
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Komisia sociálna a zdravotná pri OZ v Bánove
Plán práce na II. polrok 2011

September:

1. Úvod
2. Časový a vecný harmonogram opatrovateliek
3. Film „Prvá pomoc“ do KTB
3. Spolupráca s Klubom dôchodcov a Klubom invalidov
4. Opekačka pre deti ZŠ s MŠ medzi klientmi reedukačného centra
5. Rôzne
6. Záver

Október.

1. Úvod
2. Spolupráca pri tvorbe rozpočtu – návrh položiek soc.služieb
do rozpočtu na rok 2012
3. Prehľad o deťoch vyžadujúce si dohľad
4. Zdravý životný štýl a prevencia proti chrípke – prednáška
pre širokú verejnosť – MUDr. Okšová, Mgr. Svetlanská
4. Rôzne
5. Záver

November:

1. Úvod
2. Návšteva ZSS (NZ alebo D.Ohaj) – vysielanie v KTB
3. Zhodnotenie činnosti komisie za rok 2011
4. Rôzne
5. Záver

Ľubica Lörincová
predsedníčka Komisie sociálnej
a zdravotnej pri OZ v Bánove

