Zápisnica
zo zasadnutia komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci dňa 21.03.2011
Prítomní:
MUDr. Darina Ţbirková, predsedníčka
Mgr. Monika Psotná
Daniela Rybanská
Mgr. Melánia Rabinova Ruţičková
Mgr. Michaela Fedorová
Mária Nýblová
MsÚ: Eva Savičová, garant komisie
Program:
1) Zahájenie
2) Ţiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
3) Výklad zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách a o postupe pri poskytovaní
sociálnej sluţby občanovi
1. Predsedníčka komisie, MUDr. Darina Ţbirková privítala členov na zasadnutí komisie
a oboznámila ich s programom.
2. Jednorazové dávky v hmotnej núdzi:
a) komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci na svojom zasadnutí posudzovala
ţiadosti občanov mesta o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. Na
základe predloţených ţiadosti a poţadovaných dokladov zváţila dôvody
podania. Ţiadatelia, ktorí spĺňali kritériá poskytovania jednorazovej dávky v HN
v zmysle čl.4 ods. 1 Zásad nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti
sociálnych vecí a ich príjem v čase podania ţiadosti nepresahoval výšku
ţivotného minima stanoveného opatrením MPSVR SR č. 300/2010 Z. z.
o úprave súm ţivotného minima pre jednu plnoletú osobu, príp. jednu plnoletú
osobu s jedným alebo s dvoma nezaopatrenými deťmi.
Prítomní členovia komisie jednohlasne odporučili poskytnutie jednorazovej
dávky v HN a jej výšky týmto ţiadateľom :
- Veronika Kmeťová, SNP č.4 : 100 €
- Ľubomír Vojtko, SNP č. 46:
50 €
- Janka Kapková, SNP č. 81:
100 €
- Katarína Šťastná, SNP č. 17:
100 €
- Monika Ováriová, SNP č. 61:
150 €
- Natália Vojtková, SNP č. 85:
150 €
- Lenka Hoštáková, SNP č. 8:
100 €
- Adriana Hoštáková, SNP 8:
100 €
- Ing. Michal Ondruš, SNP 5:
50 €
b) Katarína Gáplovská, SNP č. 11: komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci na
základe posúdenia predloţenej ţiadosti a príloh k ţiadosti zistila, ţe ţiadateľka
nespĺňa kritériá čl.4 ods. 1 Zásad nakladania s finančnými prostriedkami
v oblasti sociálnych vecí a jej príjem v čase podania ţiadosti presahoval výšku
ţivotného minima stanoveného opatrením MPSVR SR č. 300/2010 Z. z.
o úprave súm ţivotného minima pre jednu plnoletú osobu s jedným
nezaopatreným dieťaťom.

Prítomní členovia komisie jednohlasne neodporučili poskytnutie jednorazovej
dávky v HN .
c) Anton Vlček, SNP č. 61: pri posúdení ţiadosti a jej príloh bolo zistené, ţe
ţiadateľ nespĺňa kritériá čl. 4 ods. 1 bod 1.1 citovaných zásad, či boli vyuţité
všetky moţnosti uplatnenia nároku štátnej dávky. I keď si ţiadateľ podal na
ÚPSVaR v Trenčíne ţiadosť o poskytnutie dávky a príspevkov v hmotnej núdzi
v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, na výzvu ÚPSVaR
v Trenčíne o predloţenie doplňujúcich dokladov k ţiadosti v stanovenej lehote
nereagoval a doklady nepredloţil. Preto ÚPSVaR v Trenčíne konanie vo veci
hmotnej núdze zastavil. V prípade, ţe pán Vlček opätovne poţiada ÚPSVaR
v Trenčíne o pomoc v hmotnej núdzi za podmienok stanovených príslušným
zákonom a bude spĺňať kritéria čl. 4 ods. 1 bod 1.1 citovaných zásad , komisia
pre zdravotníctvo a sociálne veci sa jeho ţiadosťou o poskytnutie jednorazovej
dávky v HN bude opätovne zaoberať.
3. Pracovníčka sociálnej starostlivosti oboznámila členov komisie so znením zákona č.
448/2008 Z. z o sociálnych sluţbách a o postupe pri poskytovaní sociálnej sluţby
občanovi:
- občan poţiada o posúdenie odkázanosti na konkrétnu sociálnu sluţbu
v pôsobnosti mesta,
- mesto vykoná lekársku posudkovú činnosť a zmluvný posudkový lekár
vypracuje lekársky posudok,
- mesto vykoná sociálnu posudkovú činnosť a vydá sociálny posudok,
- na základe lekárskeho a sociálneho posudku mesto vydá posudok
o odkázanosti na sociálnu sluţbu,
- na základe posudku o odkázanosti vydá mesto rozhodnutie o tom, či občan je
alebo nie je odkázaný na sociálnu sluţbu,
- ak má občan právoplatné rozhodnutie o odkázanosti, poţiada mesto
o poskytnutie alebo zabezpečenie konkrétnej sociálnej sluţby, resp.
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej sluţby.
Na záver predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí komisie
pre zdravotníctvo a sociálne veci.

V Trenčianskych Tepliciach dňa 23.03.2011

MUDr. Darina Ţbirková
predsedníčka komisie

Zapísala: Savičová

