Zápisnica
zo zasadnutia komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci dňa 20.03.2019
Prítomní členovia komisie:

Ospravedlnená:
Garant komisie:

Mgr. Martin Brezovák
Mgr. Michaela Fedorová
Darina Janovičová
Mgr. Monika Psotná
MUDr. Darina Žbirková
PharmDr. Alena Múdra
Mgr. Zuzana Valášková

Prítomní:
Hostia:

Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková
Monika Oriešková

Predseda komisie:
Členovia komisie:

Program:
Otvorenie zasadnutia a predstavenie členov komisie
Žiadosti o jednorazové dávky v hmotnej núdzi
Žiadosti o pridelenie parkovacieho miesta pre držiteľa preukazu ŤZP
Návrh novelizácie VZN o zvýšení sumy úhrad za opatrovateľskú službu poskytovanú
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčianske Teplice.
5) Rôzne
6) Záver
7) Zdravotné stredisko
1)
2)
3)
4)

1. Otvorenie zasadnutia a predstavenie členov komisie
• Predseda komisie, Mgr. Martin Brezovák privítal prítomných na zasadnutí komisie
a stručne predstavil jednotlivých členov.
• Následne prečítal list od p. Múdrej, že odstupuje z pozície člena Komisie pre
zdravotníctvo a sociálne veci mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.
Ako nového člena Komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci mestského
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach sa navrhla p. Oriešková, s čím ostatní
členovia súhlasili.
• Okrem členov komisie bola pozvaná aj pani primátorka Mgr. Zuzana Frajková
Ďurmeková. Prednostka MsÚ, pani JUDr. Eva Hroncová, sa ospravedlnila.
• Predseda komisie prítomných oboznámil s programom, ktorý bol doplnený o bod č.
7. - aktuálny stav zdravotného strediska.
2. Žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v HN
• Garant komisie, Mgr. Zuzana Valášková, predložila jednotlivé žiadosti o poskytnutie
JDvHN:
• komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci na svojom zasadnutí posudzovala žiadosti
občanov mesta o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. Doručených bolo
8 žiadostí, z toho 3 žiadosti spĺňali podmienky podľa platného VZN a 5 žiadostí

nespĺňalo kritéria. Žiadatelia, ktorí spĺňali kritériá poskytovania jednorazovej dávky
v HN v zmysle § 3 ods. 2 a 4 VZN č. 6/2011 o postupe a podmienkach pri
poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a poskytovaní sociálnej pomoci
Mestom Trenčianske Teplice (ďalej „VZN“), bolo doporučené žiadosti vyhovieť
a poskytnúť JDvHN.
Uznesenie č. 1/III/2019
Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci odporúča poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej
núdzi v znení § 4 ods. 2 písm. a) VZN
- pán J. V.:
50 EUR,
- pani V. K.
50 EUR
- pani Ľ. L.
50 EUR

Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Žiadosti o pridelenie parkovacieho miesta pre držiteľa preukazu ŤZP
• So súčinnosťou Mestskej polície TT – skontrolovať na parkoviskách súčasný
stav pridelených značiek pre držiteľov preukazu ŤZP.
• Všetky žiadosti o pridelenie parkovacieho miesta pre držiteľa preukazu ŤZP,
ktorým boli pridelené parkovacie miesta – komisia navrhla odobrať parkovacie
miesta pre držiteľov a navrhla znova prerokovať či spĺňajú/nespĺňajú podmienky
podľa nového VZN.
Uznesenie č. 2/III/2019
Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci odporučila mestskému zastupiteľstvu
v Trenčianskych Tepliciach urobiť nový návrh VZN o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Návrh novelizácie VZN o zvýšení sumy úhrad za opatrovateľskú službu
poskytovanú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčianske Teplice.
• Garant komisie predložil členom komisie návrh VZN o podmienkach poskytovania
sociálnych služieb, určenia sumy úhrady a platenia úhrady za sociálne služby
poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, vysvetlil dôvod zvýšenia sumy
úhrady za terénnu opatrovateľskú službu.
• Zároveň informoval členov komisie, že nezisková organizácia ošetrovateľskej a
opatrovateľskej služby StarDOS, od 01.03.2019 zabezpečuje opatrovateľskú službu
v meste Trenčianske Teplice.
Uznesenie č. 3/III/2019
Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci odporučila Mestskému zastupiteľstvu
v Trenčianskych Tepliciach schváliť návrh VZN ohľadom zvýšenia sumy úhrady za
terénnu opatrovateľskú službu.

Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Rôzne
• P. Janovičová navrhla v rámci brigády upratať dvor v Zariadení pre seniorov na
Hurbanovej ulici.
• P. Oriešková informovala, že na SNP 14 - sa z okna vyhadzujú odpadky (väčšinou
potraviny)
• SNP 18-19 – autá parkujú na chodníku – podnet posunúť stavebnej komisii.
• Člen komisie vyslovil žiadosť o súčinnosť pri riešení zložitej životnej situácie
obyvateľa Trenčianskych Teplíc.
6. Zdravotné stredisko
• P. primátorka informovala členov komisie, o nových majiteľoch časti budovy
v zdravotnom stredisku a o ich zámere. Noví majitelia budovy dali ohlášku na
drobné stavebné úpravy- žiadosť obsahovala urobiť z nebytového priestoru (z
ambulancie) bytovú jednotku.
Uznesenie č. 4/III/2019
Komisia bola oboznámená so situáciou a nesúhlasí, aby sa urobila bytová jednotka
z ambulancie v zdravotnom stredisku. Komisia má za to, aby zdravotné stredisko bolo
zachované a určené len pre lekárske ambulancie.

Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Záver
Na záver predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie pre
zdravotníctvo a sociálne veci a zasadnutie ukončil.

V Trenčianskych Tepliciach dňa 17.04.2019

Mgr. Martin Brezovák, v.r.
predseda komisie

Zapísala: Mgr. Zuzana Valášková
garant komisie

