Zápisnica
zo zasadnutia komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci dňa 13.06.2011
Prítomní:
MUDr. Darina Ţbirková, predsedníčka
Mgr. Monika Psotná
Daniela Rybanská
Mgr. Melánia Rabinova Ruţičková
Mária Nýblová
MsÚ: Eva Savičová, garant komisie - zapisovateľka
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájenie
Ţiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Informácia o stave poskytovania sociálnych sluţieb v meste k 01.06.2011
Rôzne
Záver

1. Predsedníčka komisie, MUDr. Darina Ţbirková privítala členov na zasadnutí komisie
a oboznámila ich s programom.
Zapisovateľka oznámila členom komisie, ţe by bolo vhodné nahrávanie priebehu
zasadnutia komisie na diktafón z dôvodu presnosti a podrobnosti formy zápisnice.
Prítomní členovia komisie v počte 5 nesúhlasili so zvukovým nahrávaním zasadnutia
komisie .
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 viac nezaopatrenými deťmi.
Prítomní členovia komisie v počte 5 jednohlasne odporučili poskytnutie
jednorazovej dávky v HN a jej výšky nasledovne:
- Katarína Gáplovská, SNP č. 11 : 100 €,
- Boţena Baláţová, M. R. Štefánika č. 13: 100 € s tým, ţe jednorazová dávka
v HN bude pouţitá na úhradu nedoplatku na miestnom poplatku za
komunálny odpad,
- Jarmila Baláţová, M. R. Štefánika č. 13: 150 € s tým, ţe jednorazová dávka
v HN bude pouţitá na úhradu časti nedoplatku na miestnom poplatku za
komunálny odpad.
b) Viera Součeková, SNP č. 54: 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, t. j.185,38 €.
Prítomní členovia komisie v počte 5 jednohlasne neodporučili poskytnutie
jednorazovej dávky v HN .
3. Pracovníčka sociálnej starostlivosti, p. Savičová, informovala členov komisie o stave
poskytovania sociálnych sluţieb v meste k 01.06.2011.
a) opatrovateľská sluţba v domácnosti sa k 01.01.2011 poskytovala 15 klientom.
V priebehu obdobia od 01.01.2011 do 01.06.2011 mesto uzatvorilo 4 nové
zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej sluţby, 3 zmluvy boli ukončené z dôvodu
poskytovania pobytovej sociálnej sluţby, 2 zmluvy boli ukončené na základe
ţiadosti klienta a 2 z dôvodu úmrtia klienta. K 01.06.2011 mesto poskytuje
opatrovateľskú sluţbu 12 klientom,
b) v Zariadení pre seniorov sa pobytová sociálna sluţba k 01.01.2011 poskytovala
12 klientom. Od 01.01.2011 do 01.06.2011 mesto uzatvorilo 3 nové zmluvy
o poskytovaní sociálnej sluţby, 1 klient zomrel. K 01.06.2011 sa poskytuje
sociálna sluţba v ZpS 14 klientom.
4. R ô z n e
- Mgr. Psotná sa informovala, či mesto bude poskytovať potravinovú pomoc (
múka, cestoviny) občanom v hmotnej núdzi,
- p. Savičová: zisťuje sa postupnosť pri odbere potravinovej pomoci.
5. Na záver predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí komisie
pre zdravotníctvo a sociálne veci.

V Trenčianskych Tepliciach dňa 14.06.2011

MUDr. Darina Ţbirková
predsedníčka komisie

Zapísala: Savičová

