
                                              

 
 

Zásady a náplň činnosti Komisie sociálnej a zdravotnej  Mestského 
zastupiteľstva v Trnave vo volebnom období 2014 - 2018  

 
 
 

 Sociálna a  zdravotná komisia (ďalej len komisia) Mestského zastupiteľstva 
(ďalej len MZ) mesta Trnava je iniciatívnym, kontrolným a poradným orgánom 
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava a primátora mesta v oblasti riešenia  
sociálnych  záležitostí občanov mesta.   
 

 Poslancov MZ navrhujú za členov komisií politické strany prostredníctvom 
svojich   poslaneckých klubov; členovia komisií sú  volení MZ.              

 

 Komisia je zložená  z piatich poslancov  MZ  a  štyroch  členov  z  radov  
občanov – odborníkov  v oblasti  v sociálnej a zdravotnej problematiky.   

 

 Ďalších štyroch členov  komisie  -  nie poslancov  z radov občanov  navrhujú 
poslanecké kluby a schvaľuje ich MZ. 

 

 Komisiu navonok zastupuje  jej predseda, ktorý podpisuje  zápisnice zo 
zasadnutí. V spolupráci so sekretárom  komisie  zvoláva a  organizačne 
pripravuje zasadnutia. Predseda komisie má právo pozývať na zasadnutia aj 
nečlenov komisie, napr. pracovníkov  mestského úradu, príp. pracovníkov 
správcovských organizácií, ak sú  odborníkmi   v prerokovávaných  otázkach. 

 

 Predsedu komisie v plnom rozsahu zastupuje v jeho neprítomnosti  
podpredseda komisie.  

 

 Sekretára komisie menuje primátor mesta. 
 

 Sekretár komisie vyhotovuje zápisnicu  podľa prerokovávaných bodov 
programu. 

 

  Komisia sa schádza podľa potreby,  zasadnutie je verejné. 
 

 Komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 
členov komisie. Na prijatie uznesenia, odporučenia alebo stanoviska je 
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komisie. V prípade, 
že komisia nebude uznášania schopná, prijme odporučenia pre primátora 
s upozornením, že komisia nebola uznášania schopná.    

 

 Členstvo v komisii  zaniká : 
1. písomným oznámením MZ o ukončení členstva 
2. odvolaním MZ:  

a) písomným návrhom podaným MZ na odvolanie člena z dôvodu 
trojnásobnej neospravedlnenej absencie počas jedného roka, 

b) ukončením mandátu poslanca – u poslancov, 
c) písomným návrhom komisie na odvolanie člena predloženým MZ  

odsúhlaseným nadpolovičnou väčšinou všetkých členov komisie. 
 
 
 



                                              

Náplň  činnosti Komisie sociálnej a zdravotnej pri MZ v Trnave   
 
 

 Prerokováva projekty pre poskytnutie dotácie Mestom Trnava z oblasti 
„Charita“ a „ Zdravotne postihnutí“ a odporúča primátorovi mesta ich priznanie 
v zmysle platného VZN, ktorým sa upravuje metodika ich poskytovania. 

 

 Zaujíma stanoviská k navrhovaným Všeobecne záväzným nariadeniam (VZN) 
predkladaným na  rokovania  MZ  z oblasti sociálnej. 

 

 Prerokováva  žiadosti o poskytnutie príspevku na tvorbu úspor v zmysle  VZN 
č. 242/2005 , ktorým sa určuje postup  pri poskytovaní finančných príspevkov 
mestom Trnava na vykonávanie   opatrení  sociálnoprávnej ochrany  detí 
a sociálnej kurately a zákona  č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a 
o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

 

  V prípade potreby prizýva zodpovedného zamestnanca Strediska sociálnej 
starostlivosti  a Zariadenia pre seniorov  na rokovanie  komisie za účelom 
informovanosti  členov komisie  o  činnosti v oblasti poskytovania sociálnych  
služieb,  stravovania, denných centier, poskytovania  opatrovateľskej  služby,  
poskytovania  ubytovania  a  stravy  pre  bezdomovcov a pod.,  o  spravovaní  
zariadení poskytujúcich  sociálne služby občanom  celoročne. 

 

 Členovia komisie  sa môžu zúčastňovať  na akciách  usporadúvaných mestom  
Trnava  z príležitosti životných jubileí  seniorov,  dňa matiek, vianočných  
posedení  v detských domovoch  a v zariadeniach pre seniorov. 

 

 V prípade potreby členovia komisie spoločne s  pracovníkmi  MsÚ riešia  
problémy  priamo v teréne. 

 

 Komisia aktuálne rieši  problémy občanov v oblasti  sociálnej a zdravotnej. 
 
 
 

 
 
 

                                     MUDr.  Štefan  K r i š t o f í k, MPH, v. r.  
                                                                                                   predseda komisie 
 
 
 
 
V Trnave, 14. januára 2015 

 




