Zápisnica
zo zasadnutia komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci dňa 12.10.2011
Prítomní:
MUDr. Darina Žbirková, predsedníčka
MUDr. Roman Oriešek
Daniela Rybanská
Mgr. Melánia Rabinova Ružičková
Mária Nýblová
Mgr. Michaela Fedorová
Eva Savičová, garant komisie – zapisovateľka
Monika Pšenčíková, viceprimátorka
Ing. Martin Ďuďák, finančné plánovanie a programový rozpočet
Program:
1) Zahájenie
2) Návrh VZN č. 5/2011o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčianske Teplice
3) Návrh VZN č. 6/2011 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi a poskytovaní sociálnej pomoci Mestom Trenčianske Teplice
4) Žiadosť p. Evy Suchej
5) Odpoveď na interpeláciu p. Monike Psotnej
6) Záver
1. Predsedníčka komisie, MUDr. Darina Žbirková privítala členov na zasadnutí komisie
a oboznámila ich s programom.
2. Návrh VZN č. 5/2011:
- predsedníčka komisie požiadala Ing. Ďuďáka o odôvodnenie návrhu zvýšenia úhrad
za sociálne služby, poskytované mestom,
- Ing. Ďuďák: navrhujeme zvýšiť platby za poskytovanie sociálnych služieb mestom
paušálne o sumu do 20 % z dôvodu pokrytia nákladov, ktoré mesto musí vynakladať
na platy opatrovateliek a materiálno technické zabezpečenie v zariadení pre
seniorov,
- MUDr. Oriešek: navrhuje uvažovať o navýšenie úhrad vyššie, napr. o 30 %,
- p. Savičová: suma úhrady môže byť stanovená najviac vo výške ekonomicky
oprávnených nákladov, mesto sa prikláňa k návrhu navýšenia úhrad do 20%, ,
v prípade nutnosti môže dôjsť k ďalšej zmene výšky úhrad,
- p. Savičová zdôvodnila § 7a ods. 2 : nakoľko v zariadení pre seniorov sa poskytuje
starostlivosť 8 hod., preto je v návrhu stanovená možnosť prijatia občana so
stupňom odkázanosti II., III. alebo IV. Stupňom odkázanosti je stanovený priemerný
rozsah odkázanosti občana na sociálnu službu nasledovne: II. stupeň 2 – 4 hod.
denne, III. stupeň 4 – 6 hod. denne a IV. stupeň 6 – 8 hod. denne.
- Mgr. Rabinova Ružičková k § 8 (odľahčovacia služba): či je mesto schopné
poskytnúť odľahčovaciu službu - opatrovateľku okamžite,
- p. Savičová: v prípade, že niektorá opatrovateľka bude mať nižší úväzok, je možné
poskytnúť odľahčovaciu službu. Pracovné úväzky opatrovateliek sa menia z dôvodu,
že prijímateľ opatrovateľskej služby môže službu zrušiť, odísť do zariadenia
s celodennou starostlivosťou, prípadne z dôvodu úmrtia občana, ktorému sa

poskytuje opatrovateľská služba. Ak by mali opatrovateľky plné úväzky, nie je
možné okamžite poskytnúť túto sociálnu službu.
- Mgr. Rabinova Ružičková: či mesto nemôže mať „náhradnú opatrovateľku“,
- p. Savičová: táto alternatíva nie je reálna, mesto si nemôže dovoliť financovať
opatrovateľku, ktorá čaká doma, kedy ju oslovíme a požiadame o vykonávanie
práce,
- Mgr. Fedorová: tiež je možné, že by si „náhradná opatrovateľka“ medzitým našla
zamestnanie,
Následne členovia komisie pristúpili k hlasovaniu o návrhu VZN č. 5/2011.
Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci odporúča MsZ schváliť návrh VZN č.
5/2011 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčianske Teplice s navýšením poplatkov
o 20%.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Návrh VZN č. 6/2011:
- p. Savičová: na rozdiel od Zásad nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti
sociálnych vecí je v návrhu VZN č. 5/2011 presne stanovená výška jednorazovej
dávky pre jednotlivca, dvojicu, rodinu s 1 až 3 deťmi a rodinu so 4 a viac deťmi,
- MUDr. Žbirková: prečo je stanovený limit do 1,3 násobok ŽM žiadateľom –
poberateľom starobného dôchodku,
- p. Savičová: 1,3 násobok ŽM predstavuje sumu 246,78 €, ktorá je reálnou hranicou
na poskytnutie jednorazovej dávky pre poberateľa dôchodku,
- MUDr. Žbirková: v návrhu VZN nie je zahrnuté poskytovanie vecnej dávky pri
životných jubileách 80, 85, 90, 95 r.,
- p. Savičová: jubilujúci občania môžu mať rôzne výšky dôchodku, niektorí by
nemuseli spĺňať kritériá navrhovaného VZN, finančné prostriedky budú
zabezpečené z inej položky rozpočtu,
Následne členovia komisie pristúpili k hlasovaniu o návrhu VZN č. 5/2011.
Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci odporúča MsZ schváliť návrh VZN č.
6/2011 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej
núdzi a poskytovaní sociálnej pomoci Mestom Trenčianske Teplice.
- Za: 6
- Proti: 0
- Zdržal sa: 0
4. Žiadosť p. Evy Suchej o riešenie jej sociálnej situácie:
- p. Savičová informovala členov komisie o sociálnej situácii Evy Suchej. Prišla o
byt, je prakticky bezdomovkyňa. Nakoľko mesto nedisponuje žiadnym voľným
bytom, možnosť pridelenia bytu nie je reálna. Na zabezpečenie prenájmu bytu nemá
dostatok financií, je poberateľkou čiastočného invalidného dôchodku. Pani Suchá
bola informovaná, že mesto jej bude nápomocné pri zabezpečení azylového domu,
prípadne útulku. Zatiaľ p. Suchá o túto alternatívu nejaví záujem.
- p. Nýblová: ak je taká možnosť, zabezpečiť a zaplatiť jej aspoň obedy,
- p. Rybanská: podala návrh, aby mesto zabezpečilo azylový dom pre p. Suchú, dať
jej na podpis potrebnú žiadosť, v prípade, že odmietne takúto pomoc zo strany mesta
spísať s ňou záznam o odmietnutí a tým pádom je mesto kryté.
Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci s návrhom p. Rybanskej súhlasila
a odporúča, aby mesto postupovalo pri riešení nevyhovujúcej sociálnej situácie p.
Suchej týmto spôsobom.

5. Odpoveď primátora mesta p. Monike Psotnej na jej interpeláciu:
- MUDr. Žbirková: navrhla prizvať majiteľa Domu sociálnej starostlivosti na
zasadnutie komisie, alebo na MsZ,
- p. Rybanská: rovnocennejším partnerom je MsZ,
- k alternatíve, aby bol majiteľ DSS pozvaný na zasadnutie MsZ súhlasili i ostatní
členovia komisie.
Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci odporúča, aby mesto zabezpečilo
a pozvalo na najbližšie zasadnutie MsZ majiteľa DSS, aby vysvetlil, prečo ďalej
nepokračuje vo výstavbe Domu sociálnych služieb.
6. Na záver predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí komisie
pre zdravotníctvo a sociálne veci.
V Trenčianskych Tepliciach dňa 14.10.2011

MUDr. Darina Žbirková
predsedníčka komisie

Zapísala: Savičová

