Zápis
z rokovania sociálnej a zdravotnej komisie Mestského zastupiteľstva
v Myjave zo dňa 08.02.2022 konanej na Mestskom úrade v Myjave
------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
Mgr. Anna Durcová, PhDr. Elena Štefíková, PhD., Mgr. Dagmar Lišková, Dana Štetinová,
Anna Šimová
Ďalší prítomní:
Jana Vajsáblová, Mgr. Jana Gáliková, Mgr. Martina Bakošová
Ospravedlnení:
Ing. Peter Valúch, Danica Holičová, Mgr. Barbora Bučková, Mgr. Monika Marušková, Mgr.
Samuel Mišiak, MUDr. Jana Janovíčková, Mgr. Ľubomír Karika

Program rokovania:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Otázky a pripomienky občanov
3. Informácia o realizácií projektu Prestupné bývanie na ul. Trokanova
4. Súhrnná informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb počas vyhlásenia
núdzového stavu spôsobeného COVID-19
5. Opakovaný nájom-nájomné byty na sídlisku Kamenné
6. Prerokovanie nových žiadostí o nájomné byty – Kamenné
7. Prerokovanie nových žiadostí o ubytovanie v ubytovni na ul. Trokanovej č.236/4
8. Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb
9. Rôzne
10. Záver
K bodu č.1
Otvorenie, schválenie programu
Zasadnutie komisie sociálnej a zdravotnej otvorila a viedla Mgr. Jana Gálilová, ktorá privítala
členov komisie a všetkých prítomných, zároveň predstavila program zasadnutia, s ktorým
prítomní súhlasili.
K bodu č.2
Otázky a pripomienky občanov
Zasadnutia sa nezúčastnili žiadni občania
K bodu č.3
Informácia o realizácií projektu Prestupné bývanie na ul. Trokanova
Mgr. Jana Gáliková vysvetlila prítomným členom komisie, informácie o projekte Prestupné
bývanie na ul. Trokanova:
Sociálne bývanie s prvkami prestupného bývania je určené pre znevýhodnené skupiny
obyvateľov a sociálne slabšie skupiny, najmä pre obyvateľov MRK (marginalizovaná rómska
komunita, ďalej len MRK), ktoré si vzhľadom na svoju ekonomickú a sociálnu situáciu nevedia,
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resp. nemôžu obstarať bývanie vlastným pričinením a spĺňajú podmienky §22 ods. 3 až 6
zákona o sociálnom bývaní č. 443/2010 v platnom znení. Zapojenie sa do systému bývania je
na dobrovoľnej báze.
Systém sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania zabezpečujú:
1. Prevádzkovateľ systému bývania: Mesto Myjava
2. Asistent bývania – nástup od 15.2.2022
Minimálne kvalifikačné predpoklady asistenta bývania sú úplne stredné odborné vzdelanie
v zmysle § 16 ods. 4 písm. d) Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Hlavnou náplňou práce asistenta bývania je podpora rodiny/klientov, ich motivácia a pomoc
pri udržiavaní si bývania. Asistent bývania na samotnom začiatku aktívne vyhľadáva, motivuje
a kontaktuje potenciálne domácnosti, ktoré sa môžu zapojiť do systému bývania. Neskôr, pri
užívaní bytu, asistent bývania pomáha jednotlivým rodinám pri finančnom hospodárení
a prevádzke domácností, rieši krízové situácie a podporuje samostatnosť členov domácnosti.
Asistent bývania súčasne spolupracuje s ostatnými pracovníkmi mesta, alebo iných inštitúcii
(ÚPSVaR, školy, CPPPaP, komunitní pracovníci a i.)
Popis realizácie Systému bývania počas udržateľnosti projektu
Mesto Myjava realizuje systém prestupného bývania s možnosťami prestupov do nižších aj
vyšších stupňov, už niekoľko rokov.
V prvej fáze projektu, t.j. do decembra 2023 budú služby prestupného bývania v meste Myjava
podporené ďalšími pracovníkmi, a teda asistentmi bývania, ktorých hlavnou náplňou práce
bude podpora domácností zapojených do systému bývania v oblasti samotného bývania,
prevádzke domácností, hospodárenia s financiami a majetkom.
V druhej fáze projektu, do decembra 2028 mesto Myjava zachová počet bytových asistentov,
pričom mzdové výdavky budú financované buď prostredníctvom iných grantov alebo
z vlastných zdrojov. V prípade nedostatku finančných zdrojov na úhradu mzdových výdavkov
bytových asistentov deleguje mesto Myjava pracovnú náplň bytových asistentov na
zamestnancov mesta, pričom upraví frekvenciu návštev domácností. Mesto bude naďalej
monitorovať systém prestupného bývania a sledovať hodnoty merateľných ukazovateľov.
V tretej fáze, v období do decembra 2043 bude zachovaný charakter využívania nehnuteľností
pre potreby sociálneho bývania, pričom predpokladáme výrazne zlepšenie v oblasti inklúzie
MRK do majoritnej spoločnosti a teda i zníženú potrebu sociálnej práce vo vzťahu k MRK.
Stupne bývania, ktoré sa stavebne zhodnocujú z NFP (nenávratný finančný príspevok,
ďalej len NFP)
1. stupeň prestupného bývania, teda mestská ubytovňa
2. stupeň prestupného bývania, teda byty nižšieho štandardu
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U oboch stupňov prestupného bývania sa jedná o rozsiahlu rekonštrukciu dvoch bytových
domov na Trokanovej ul. Č. 236/4 a č. 234/2, so zameraním na zvýšenie ich energetickej
hospodárnosti – realizácia opatrení na zlepšenie tepelno – technických vlastností konštrukcií,
najmä obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa, oprava a výmena výplňových
konštrukcií, opravy technického, energetického a technologického vybavenia a zariadení
objektu, ako aj výmena jeho súčastí (výmena vykurovacích telies a vnútorných inštalačných
rozvodov).

K bodu č.4
Súhrnná informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb počas vyhlásenia núdzového
stavu spôsobeného COVID-19
V DSS ÚSVIT je v pracovnoprávnom vzťahu na plný úväzok 6 zamestnancov, ktorí sú plne
zaočkovaní 3 dávkami proti ochoreniu COVID – 19. Na skrátený pracovný úväzok majú
jedného zamestnanca, ktorý je plne očkovaný.
1.2.2022 bol v zariadení jeden zamestnanec, ktorý bol pozitívne testovaný na COVID – 19.
Nakoľko nepracoval od 25.1.2022 bol na OČR neboli v našom zariadení vykonané ďalšie
opatrenia podľa usmernenia z MPSVaR o postupe pre prípad prvého pozitívne testovaného
zamestnanca alebo prijímateľa sociálnej služby na SARS-CoV-2 variant Omicron.
Nakoľko sú všetci zamestnanci očkovaní troma dávkami podľa usmernenia MPSVR SR
k priebežnému testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby na ochorenie COVID19 z 10.1.20222 sa testovanie nevykonáva, ak mu bola aplikovaná dodatočná posilňovacia tretia
dávka proti ochoreniu COVID-19. Pokiaľ sa u zamestnanca vyskytne nejaký príznak, alebo sa
dobre necíti, tak každý sa ihneď testuje. Každý zamestnanec dostal 25ks antigénových testov
domov, aby sa otestoval v domácom prostredí a následne až ak je všetko v poriadku prišiel na
pracovisko.
Z 5 externých spolupracovníkov bolo vykonané očkovanie 2 dávkami u 4. U 2 bolo vykonané
troma dávkami vakcíny proti ochoreniu COVID – 19. 1 je nezaočkovaný, ktorý t.č. nechodí do
zariadenia vykonávať pracovnú činnosť.
K 5.2.2022 máme uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s 25 prijímateľmi
sociálnej služby. Nikto nebol v roku 2022 pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19,
jedného prijímateľa sociálnej služby máme od 3.2.2022 v karanténe, nakoľko matka mala
pozitívny antigénový test, klient mal test negatívny. Matka sa objednáva na PCR test o výsledku
budeme informovaní.
Podľa vyhlášky UVZ SR č. 3/22, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia
k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest sa povinnosť nevzťahuje na osoby so závažnými
poruchami autistického spektra a osoby so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím, kde
patria naši prijímatelia sociálnej služby – rúška ani respirátory nenosia.
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Taktiež majú výnimku z testovania, ak majú závažnú poruchu autistického spektra, alebo
sú osoby so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím. Pokiaľ majú príznak, alebo sa dobre
necítia tak sú otestovaní v zariadení – majú podpísaný súhlas s testovaním. Pravidelné
testovanie všetkých klientov sa nevykonáva. Pokiaľ sa v zariadení necítia dobre, alebo majú
príznak ochorenia COVID-19 podávame informáciu rodičovi, ktorý si ich pár dní necháva
doma a informuje nás o zdravotnom stave, alebo si dieťa nechávajú doma, ak sa dieťa necíti
dobre v domácom prostredí.
V prípade pozitivity v zariadení sa všetci zamestnanci i prijímatelia sociálnej služby testujú
PCR testami.
Z 25 prijímateľov sociálnej služby:
Neočkovaní – 10 klienti – prekonali ochorenie COVID – 19 – 1 klient
Očkovaní 2 dávkami: 6
Očkovaní 3 dávkami: 9
Návštevy v DSS Úsvit sa neuskutočňujú.
Útulok a Nocľaháreň:
Počet zaočkovaných klientov Útulok: 12

Nocľaháreň: 7

Počet zaočkovaných zamestnancov – 7
Toho času pozitívni – 0 osôb
Testuje sa raz do týždňa (zvlášť dospelí, zvlášť deti)
Návštevy v zariadeniach – momentálne zakázané z dôvodu COVID-19, výnimky v nutných
prípadoch (napr. starostlivosť o osamelú alebo chorú osobu – nie z dôvodu ochorenia
COVID-19) na povolenku na krátky čas a za dodržaní prísnych hygienických pravidiel, t.z.
preukázanie sa buď platným ATG testom v prípade nezaočkovaných alebo potvrdením
o očkovaní (COVID PASS).

Zariadenie opatrovateľskej služby „Nezábudka“

zaočkovaní

Klienti (celkom 85)

Zamestnanci (aktuálne zo 44)

3. dávky – 55 klientov = 65 %

3. dávky – 24 zamestnancov = 55
%
2. dávky – 11 zamestnancov = 25
%

2. dávky – 9 klientov = 10 %
čakajúci na dostatočný odstup
od 2. d.
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nezaočkovaní

21 klientov = 25 %

9 zamestnancov = 20 %

pozitívni

1
dňa 02.02.2022 identifikovaná
pozitivita u jednej klientky

3
dňa 02.02.2022 identifikovaná
pozitivita u troch zamestnancov

Zamestnanci sa preto od 02.02.2022 testujú každý deň pri nástupe do práce. Klienti (i
zamestnanci) budú pretestovaní znova v pondelok 07.02.2022.
Zariadenie je z tohto dôvodu od 02.02. uzatvorené (ani návštevy, ani voľný pohyb klientov)
do odvolania. V pondelok 07.02.2022 po pretestovaní budeme rozhodovať o ďalších
krokoch.

K bodu č.5
Opakovaný nájom – nájomné byty na sídlisku Kamenné
1. E. V., r. 1979, zamestnaná v MIHO s.r.o. Myjava, príjem: 327,44 eur, 5 – násobok ŽM:
2054,95 eur. Deti: P. S., r. 2005, L. S., r. 2009. Dlh Mesto Myjava: 0,- erur, dlh BPM
s.r.o. Myjava: 0,- eur. Spĺňa podmienky pre opakované uzatvorenie zmluvy o nájme
bytu č. 3, Kamenné 1059/22 od 1.2.2022 do 30.1.2025
2. A. P., r. 1989, zamestnaná v Star s.r.o. Myjava. Deti: L. P., r. 2007. Príjem: 695,01 5násobok ŽM: 1564,55 eur. Dlh Mesto Myjava: 0,- eur, Dlh BPM s.r.o.: 0,- eur. Spĺňa
podmienky pre opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu č. 24, Kamenné 1058/20
od 1.2.2022 do 31.1.2025.
3. J. S., r. 1986, zamestnaná v MCL s.r.o. Rudník. Deti: P. M., r. 2011 a S. S., r. 2017.
Príjem 623,--eur, 5-násobok ŽM:2.054,95 eur. Dlh Mesto Myjava: 0,- eur, Dlh BPM
s.r.o. Myjava: 0,- eur. Spĺňa podmienky pre opakované uzatvorenie zmluvy o nájme
bytu č.17 Kamenné 1058/20 od 1.2.2022 do 31.1.2025.
4. L. L., r.1991, na materskej dovolenke, V. D., r. 1996, SZČO. Deti: M. D., r. 2016, E.
D., r. 2021. Príjem: 803,61 eur, 4-násobok ŽM: 2.243,44 eur. Dlh Mesto Myjava: 0,eur, Dlh BPM s.r.o. Myjava: 0,- eur. Spĺňa podmienky pre opakované uzatvorenie
zmluvy o nájme bytu č. 21 Kamenné 1058/20, od 1.2.2022 do 31.1.2025.
5. V. K., r. 1991, zamestnaný v Reutter SK s.r.o. Myjava. Príjem: 871,24 eur, 5-násobok
ŽM: 1.074,15 eur. Dlh Mesto Myjava: 0,- eur, Dlh BPM s.r.o. Myjava: 0,- eur. Spĺňa
podmienky pre opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu č. 12 Kamenné 1058/18
od 1.2. 2022 do 31.1.2025.
6. P. H., r. 1990, zamestnaná v HDO s.r.o. Myjava a S. M., r. 1977, zamestnaný v HDO
s.r.o. Myjava. Deti: K. R. H., r. 2010. Príjem: 1.175,23 eur, 4-násobok ŽM: 1.851,12
eur. Dlh Mesto Myjava: 0,-- eur, Dlh BPM s.r.o. Myjava: 0,--eur. Spĺňa podmienky pre
opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu č. 9 Kamenné 1058/18 od 1.2.2022 do
31.1.2025.
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7. J. M., r. 1988, SZČO, dieťa: S. M., r. 2017. Príjem: 170,--eur, 5-násobok ŽM: 1.564,55
eur. Dlh Mesto Myjava: 0,-- eur, dlh BPM s.r.o. Myjava: 0.—eur. Spĺňa podmienky pre
opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu č. 20 Kamenné 1058/20 od 1.2.2022 do
31.1.2025.
8. D. B., r. 1973, SZČO, dieťa: K. H., r. 2003. Príjem: 163,--eur. 5-násobok ŽM: 1.564,55
eur. Dlh Mesto Myjava: 0.- eur. Dlh BPM s.r.o. Myjava: 0,- eur. Spĺňa podmienky pre
opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu č. 4, Kamenné 1058/18 od 1.2.2022 do
31.1.2025.
9. E. Z., r. 1979, zamestnaná v TFU a.s., a R. Z., r. 1979, zamestnaný v S.G.S. Safe Group
Slov. s.r.o., deti: P. Z., r. 2010, A. H., r. 1999, zamestnaná TFU a.s., M. H., r. 2000,
zamestnaný Reutter SK s.r.o. Myjava. Príjem: 1935,83 eur. 4-násobok ŽM: 3050,08 eur.
Dlh Mesto Myjava: 0,- eur. Dlh BPM s.r.o. Myjava 0,- eur. Spĺňajú podmienky pre
opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu č. 30, Kamenné 1059/24 od 1.2.2022 do
31.1.2025.
10. J. R., r. 1973, zamestnaný v Brantner Slovakia s.r.o. Myjava, spolubývajúci brat Ľ. R.,
r. 1977, invalidný dôchodca. Príjem: 1.137,71 eur, 4 – násobok ŽM: 1.458,80 eur. Dlh
Mesto Myjava: 0,- eur. Dlh BPM s.r.o. Myjava: 0,- eur. Spĺňajú podmienky pre
opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu č. 15, Kamenné 1058/20 od 1.2.2022 do
31.1.2023.
11. D. H., r. 1976, nezamestnaná. Príjem: 410,35 eur, 5-násobok ŽM: 1.074,15 eur. Dlh
Mesto Myjava: 0,- eur. Dlh BPM s.r.o. Myjava: 0,- eur. Spĺňa podmienky pre opakované
uzatvorenie zmluvy o nájme bytu č. 11, Kamenné 1058/18 od 1.2.2022 do 31.1. 2025.
12. I. D., r. 1979, invalidný dôchodca a M. P., r. 1968, zamestnaný Thermoplastik s.r.o.
Poriadie. Príjem: 1.400,32 eur, 4-násobok ŽM: 1.851,12 eur. Dlh Mesto Myjava: 0,eur. Dlh BPM s.r.o. Myjava: 0,- eur. Spĺňa podmienky pre opakované uzatvorenie
zmluvy o nájme bytu č. 14, Kamenné 1058/20 od 1.2. 2022 do 31.1.2025.
13. J. K., r. 1983, zamestnaná AG PLAY s.r.o. Myjava, deti: P. K., r. 2001, V. N., r. 2007.
Príjem: 700,99 eur. 5-násobok ŽM: 2.054,95 eur. Dlh Mesto Myjava: 0,- eur. Dlh BPM
s.r.o. Myjava: 0,- eur. Spĺňa podmienky pre opakované uzatvorenie zmluvy o nájme
bytu č. 18, Kamenné 1058/20 od 1.2.2022 do 31.1.2025.
14. L. O., r. 1973, zamestnaná ÚPSVaR Myjava, dieťa: O. O., r. 1997. Príjem: 1.017,77. 5násobok ŽM: 1.588,10 eur. Dlh Mesto Myjava: 0,- eur. Dlh BPM s.r.o. Myjava: 0,- eur.
Spĺňa podmienky pre opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu č. 21, Kamenné
1060/28 od 1.4.2022 do 31.3.2025.
Hlasovanie za predložený návrh programu: Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržal
sa: 0

K bodu č.6
Prerokovanie nových žiadostí o nájomné byty – Kamenné
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1. Z. K., r. 1985, trvale bytom Hrašné 303, zamestnaná v Injecta a.s. Stará Turá,
momentálne býva v podnájme u otca, Dolná Štvrť 360/9. Deti: K. K. – K., r. 2018.
Príjem: 396,- eur. (do 11/2021 bola na materskej dovolenke), 4-násobok ŽM: 1.270,48
eur. Dlh mesto: 0,- eur. Žiada o 1-izbový byt – spĺňa podmienky.
2. P. V., r. 1995, trvale bytom Myjava, Trokanova 236/4, zamestnaný Brantner Slovakia
s.r.o. Myjava a N. O., r. 2002, na materskej dovolenke, dieťa S. V., r. 2020. Čakajú
ďalšie dieťa. Príjem: 1.088,83 eur. 3-násobok ŽM: 1.409,22 eur. Bývajú v podnájme
SNP 402/4, Myjava. P. V., dlh Mesto Myjava: 436,55 eur. – nespĺňajú podmienky.

3. P. B., r. 1989, trvale bytom Myjava, Partizánska 286/9, zamestnaný v M. K. ,MANTAP, Sobotište. Príjem: 509,77 eur, 4-násobok ŽM: 872,24 eur. Dlh mesto
Myjava: 0,- eur. – spĺňa podmienky.
4. M. O., r. 1983, trvale bytom Vrbovce 186 v podnájme. Zamestnaná v ZUŠ Stará Turá.
Príjem: 181,- eur. 4-násobok ŽM: 872,24 eur. Dlh mesto Myjava: 0,- eur. – žiadosť
zamietnutá z dôvodu nízkeho príjmu.

5. A. S., r. 1992, trvale bytom Myjava, M.R. Štefánika 936/50, zamestnaná v Leoni
Slovakia s.r.o. Stará Turá. Dieťa: M. S., r. 2018. Príjem: 370,- eur (materská dovolenka).
4-násobok ŽM: 1.270,48 eur. Dlh Mesto Myjava: 0,- eur. – spĺňa podmienky.
Rôzne:
Vzhľadom k opakovanému narúšaniu pokojného bývania bola ukončená nájomná zmluva
s p. Ľ. R., 2 – izbový byt č. 5, Kamenné 1058/18.
NsP Myjava dala požiadavku na pridelenie 2 bytov pre lekárky NsP – MUDr. S. Y., r. 1977,
pracuje na kovidovom odd., momentálne býva na internáte Komenského 302/1 a pre MUDr.
P., ktorá má prísť pracovať na rontgen.
Pridelené byty:
2-izbový byt č. 19, 1. poschodie, Kamenné 1059/24, Myjava od 1.11.2021 do 31.10.2024
bol pridelený nájomcovi: R. P., r. 1988 s manželkou M. P., r. 1992, s dieťaťom R. P., r.
2014. (žiadosť o mestský byt od 21.2.2020)
2-izbový byt č. 8, 3. poschodie, Kamenné 1058/18, Myjava od 1.1.2022 do 31.12.2024
nájomcovi: M. B., r. 1983, s deťmi: S. B., r. 2004 a M. B., r. 2006. (žiadosť na mestský byt
od 15.4.2020)
Obom rodinám nebola predĺžená nájomná zmluva v bytoch prenajímaných firmou
STAS a.s. Myjava na ul. M.Marečka vzhľadom k ich odpredaju.
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Požiadavka NsP Myjava: 1-izbový byt č. 22, obytné podkrovie, Kamenné 1058/20,
Myjava od 1.11.2021 do 31.10.2022 pre nájomcu E. K., r.č. 950108/9224, trvale bytom
Ukrajina, Zarichovo, ul. Mira 41, lekár v NsP.
K bodu č. 7
Zoznam žiadateľov o ubytovanie v ubytovni na Trokanovej 236/4, byt na
Trokanovej 234/2:
1. P. D., r. 1986, trale bytom Myjava, Trokanova 236/4, invalidný dôchodca, príjem
405,50. Dlh Mesto Myjava: 0,- eur. Neodporúča sa.
2. P. V., r. 1995, trvale bytom Myjava, Trokanova 236/4, zamestnaný Brantner Slovakia
s.r.o. Myjava a N. O., r. 2002, na materskej dovolenke, dieťa S. V., r. 2020. Čakajú
ďalšie dieťa. Príjem: 1.140 eur. Bývajú v podnájme SNP 402/4, Myjava. P. V. dlh Mesto
Myjava: 436,55 eur – žiadosť sa eviduje ( problémom je dlh voči mestu).
Hlasovanie za predložený návrh programu: Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržal
sa: 0
K bodu č.8
Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb
Vedúca oddelenia soc. Služieb informovala prítomných o aktuálnej situácii spôsobenej
pandémiou v jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sa nachádzajú v meste
Myjava.
Ďalej informovala, už o prebiehajúcom projekte celkovej rekonštrukcie oboch budov na ul.
Trokanova- Prestupné bývanie.
Ako aj o Potravinovej pomoci, ktorú zastrešuje Potravinová banka Slovensko, prostredníctvom
spoločnosti Tesco, ktoré poskytuje na pravidelnej báze odber pečiva, ovocia a zeleniny a to
dvakrát do týždňa.
K bodu č.9
Rôzne
Pani riaditeľka NsP Myjava PhDr.Elena Štefíková, PhD, ktorá je aj členkou našej komisie
nám poskytla informácie o plánovanej rekonštrukcii nemocnice, ktorej výsledkom bude
zlepšenie energetického certifikátu, vynovenie vnútro areálovej komunikácie, vynovenie
vstupu do nemocnice, vynovenie operačných sál a chirurgického oddelenia.
Pani riaditeľka sa vyjadrila aj k stále aktuálnej téme Covid 19. Myjava ma v rámci
Trenčianskeho samosprávneho kraja najvyššiu zaočkovanosť treťou dávkou vakcíny.
Naďalej sa poskytuje testovanie a očkovanie obyvateľov.
Celkovo je situácia ohľadne ochorenia Covid 19 zvládnuteľná.
K bodu č.11
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Záver
Mgr. Jana Gáliková sa na záver poďakovala členom komisie za účasť a ich aktívny prístup
k predloženým materiálom a ukončila zasadnutie komisie.

Mgr. Jana Gáliková
vedúca oddelenia sociálnych služieb MsÚ Myjava

-

zapísala: Mgr. Martina Bakošová
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