Zápisnica
zo zasadnutia komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci dňa 18.04.2012
Prítomní:
MUDr. Darina Žbirková, predsedníčka
MUDr. Roman Oriešek
Daniela Rybanská
Mgr. Melánia Rabinova Ružičková
Mgr. Monika Psotná
Mária Nýblová
Mgr. Michaela Fedorová
Eva Savičová, garant komisie – zapisovateľka
Monika Pšenčíková, viceprimátorka
Ing. Martin Ďuďák, finančné plánovanie a programový rozpočet
Program:
1)
2)
3)
4)

Zahájenie
Návrh rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2012
Rôzne
Záver

1. Predsedníčka komisie, MUDr. Darina Žbirková privítala prítomných na zasadnutí
komisie a oboznámila ich s programom.
2. Návrh rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na r. 2012 – sociálne funkcie:
- predsedníčka komisie požiadala Ing. Ďuďáka o výklad k návrhu rozpočtu Mesta
Trenčianske Teplice na rok 2012,
- Ing. Ďuďák: informácia o návrhu rozpočtu – sociálne funkcie:
Zariadenie pre seniorov (2. 6. 1) – rozpočet oproti r. 2011 zvýšený o 5 tis. €. , ktoré
mesto obdržalo na základe darovacej zmluvy na podporu zabezpečenia sociálnych
služieb, uzatvorenej medzi TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. Bratislava
a Mestom Trenčianske Teplice. Finančné prostriedky budú použité na údržbu
budovy zariadenia pre seniorov (napr. na čistenie zvodov dažďovej vody,
maľovanie izieb),
- MUDr. Žbirková: ako sú ošetrené výdavky na pranie zo strany klientov (pracie
prostriedky a ostatné s tým spojené),
- p. Savičová: klienti platia úhradu za upratovanie, pranie a žehlenie v zmysle § 7c
VZN č. 5/2011,
- Ing. Ďuďák pokračoval:
Opatrovateľská služba v domácnosti ( 2. 6.2) – rozpočet na r. 2012 nižší na mzdách
a odvodoch, z dôvodu nižšieho počtu opatrovaných a tým pádom i menej
opatrovateliek,
- Aktivity seniorov (2. 6. 3) – na návrh komisie pre financie, hospodárstvo a majetok
a verejné obstarávanie sa znížila pol. 633 016 – reprezentačné na 500 € (podujatie
s jubilantmi mesta, predvianočné posedenie so seniormi). Taktiež komisia pre
financie znížila pol. 634004 – prepravné a nájom dopravných prostriedkov.
- p. Savičová: z navrhovaných finančných prostriedkov (reprezentačné, prepravné)
v rozpočte, nebude môcť mesto zabezpečovať aktivity seniorov v takom rozsahu,
ako v minulosti,
- Ing. Ďuďák pokračoval:

Dávky soc. pomoci – pomoc občanom v HN (2. 6. 4) a sociálne služby – rodina
a deti (2. 6. 5) - znižuje sa finančné prostriedky na pol. 642001 (transfery
občianskym združeniam) na 3 600 €.
Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci berie na vedomie návrh rozpočtu Mesta
Trenčianske Teplice - sociálne funkcie.
3. Rôzne.
- p. Savičová prečítala členom komisie stanovisko Ing. Michala Bahelku, konateľa
DSS, s. r. o. Trenčín, zo dňa 10.02.2012, v ktorom zdôvodnil, prečo spoločnosť
nepokračuje s prácami na stavbe DSS v Trenčianskych Tepliciach. O vyjadrenie
požiadal spoločnosť primátor mesta, na základe odporúčania komisie zo dňa
12.10.2011.
Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci berie na vedomie stanovisko Ing.
Michala Bahelku, konateľa DSS, s. r. o. Trenčín.
4. Na záver predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí komisie
pre zdravotníctvo a sociálne veci.
V Trenčianskych Tepliciach dňa 23.04.2012

MUDr. Darina Žbirková
predsedníčka komisie

Zapísala: Savičová

