Zápisnica
zo zasadnutia komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci dňa 24.05.2012
Prítomní:
MUDr. Darina Ţbirková, predsedníčka
MUDr. Roman Oriešek
Daniela Rybanská
Mgr. Melánia Rabinova Ruţičková
Mgr. Monika Psotná
Mária Nýblová
Mgr. Michaela Fedorová
Eva Savičová, sociálna starostlivosť, garant komisie
Monika Pšenčíková, viceprimátorka
Ing. Michal Bahelka, DSS, s. r. o. Trenčín, konateľ spoločnosti
Program:
1) Otvorenie
2) DSS, s. r. o., Trenčín – ţiadosť o odkúpenie pozemkov p. č. 1859/14 a 1859/15
3) Návrh VZN Mesta Trenčianske Teplice č. xx/2012 o podmienkach poskytovania
sociálnych sluţieb, určenia sumy úhrady a platenia úhrady za sociálne sluţby
poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčianske Teplice
4) Ţiadosti o jednorazové dávky v HN
5) Rôzne
6) Záver
1. Predsedníčka komisie, MUDr. Darina Ţbirková privítala prítomných na zasadnutí
komisie a oboznámila ich s programom.
2. DSS, s. r. o., Trenčín – ţiadosť o odkúpenie pozemku :
- Ing. Michal Bahelka, konateľ spoločnosti: pozastavenie výstavby Domova sociálnej
starostlivosti v Trenčianskych Tepliciach bolo spôsobené zmenou legislatívy
a zamietnutia výzvy na finančné prostriedky z EF z dôvodu nesplnenia podmienky
počtu obyvateľov v obci/meste (min. 5 tis. obyvateľov). T. r. budú podávať ďalšiu
výzvu na EF, ale tá je podmienená tým, ţe pozemky, ktoré chcú upraviť ako
oddychovú zónu pre klientov DSS (lavičky, park, posedenie) musia mať vo
vlastníctve a nie v dlhodobom prenájme. Z uvedených dôvodov ţiadajú o odkúpenie
novovytvorených parciel č. 1859/14 vo výmere 94 m 2 a č. 1859/15 vo výmere 2230
m 2, ktoré sú priamo susediace s pozemkami, ktoré má spoločnosť vo vlastníctve
a na ktorých bude ďalej realizovaná výstavba Domova sociálnej starostlivosti , na
zabezpečenie úpravy okolia stavby, prístupových chodníkov, parku a zelene.
- Následne členovia komisie pristúpili k hlasovaniu:
Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci odporúča vyhovieť žiadosti DSS, s. r.
o. Trenčín o odkúpenie pozemkov p. č. 1859/14 vo výmere 94 m 2 a p. č. 1859/15
vo výmere 2230 m2 za účelom úpravy okolia, vybudovania chodníkov, parku
a zelene v areáli budúceho Domova sociálnej starostlivosti. Cenu za uvedené
pozemky odporúča prerokovať na zasadnutí komisie pre financie,
hospodárstvo a majetok a verejné obstarávanie.
Za: 7
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

3. Návrh VZN Mesta Trenčianske Teplice č. xx/2012 o podmienkach poskytovania
sociálnych sluţieb, určenia sumy úhrady a platenia úhrady za sociálne sluţby
poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčianske Teplice
- p. Savičová : od 1.3.2012 je účinná novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov. Novela zákona ukladá mestám a obciam určiť výšku
úhrady za poskytovanú sociálnu sluţbu vo VZN tak, aby výška tejto úhrady bola
najmenej vo výške 50% ekonomicky oprávnených nákladov. Nakoľko vo VZN č.
5/2011 schválenom MsZ dňa 22.11.2011, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2012,
úhrada za opatrovateľskú sluţbu a a sociálnu sluţbu poskytovanú v Zariadení pre
seniorov bola uţ v tejto výške stanovená, t. č. sa nebude meniť,
- MUDr. Ţbirková, Mgr. Psotná: § 4 a § 7 návrhu VZN doplniť o odseky, ktoré
stanovujú spôsob určenia sumy úhrady za sociálnu sluţbu v znení zákona
o sociálnych sluţbách,
- k ostatným pozmeňujúcim a doplňujúcim bodom v návrhu VZN nemali členovia
komisie iné návrhy alebo pripomienky,
- p. Savičová: informovala o podaní ţiadosti na MPSVaR SR o poskytnutie
finančného príspevku na financovanie sociálnej sluţby v Zariadení pre seniorov na r.
2012. Podľa novely zákona o sociálnych sluţbách účinnej od 1.3.2012, bude pre
zariadenia sociálnych sluţieb zriadené alebo zaloţené mestom poskytovaný
finančný príspevok podľa druhu sociálnej sluţby a počtu miest v zariadení a vo
výške, stanovenej zákonom.
- Následne členovia komisie pristúpili k hlasovaniu:
Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci odporúča MsZ schváliť VZN Mesta
Trenčianske Teplice č. xx/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych
služieb, určenia sumy úhrady a platenia úhrady za sociálne služby poskytované
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčianske Teplice
Za: 7
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
4. Ţiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v HN
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 § 3 ods. 2 a § 3 ods. 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 ţiadosti
vyhovieť a poskytnúť JDvHN vo výške v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) a písm. c):
- Adriana Hoštáková: 100 EUR
- Katarína Gáplovská : 100 EUR,
- Lenka Hoštáková:
100 EUR,
- Veronika Kmeťová: 50 EUR
Za: 7
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

b) Anna Palacká: komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci posúdila predloţenú
ţiadosť a neodporučila predmetnej ţiadosti vyhovieť, nakoľko z predloţených
dokladov vyplýva, ţe ţiadateľka nespĺňa kritéria poskytovania jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi stanovené v čl. 3 § 3 ods. 4 citovaného VZN.
Za: 7
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
5. R ô z n e :
- MUDr. Ţbirková:
dôvod, prečo neboli zdruţeniu sluchovo postihnutých
miktoregiónu Teplička poskytnuté finančné prostriedky vo výške 500 EUR na
poznávací zájazd,
- Mgr. Rabinova Ruţičková: jej ţiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov vo
výške 100 EUR nebolo vyhovené ani v r. 2011. Najskôr podala ţiadosť na dotáciu
z grantového programu Mesta Trenčianske Teplice, neskôr, v tom istom roku z
„Aktivity seniorov“, ani v jedno prípade nebola jej ţiadosť kladne vybavená,
- p. Savičová: prerozdeľovanie finančných prostriedkov z prvku 2. 6. 2 Aktivity
seniorov nie je v kompetencii komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci. V r. 2011
nebolo ţiadosti vyhovené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a v r. 2012
z dôvodu, ţe MsZ schválilo v rozpočte mesta na r. 2012 Aktivity seniorov, pol.
prepravné finančné prostriedky vo výške 50 EUR. V tomto roku nemôţu byť z tejto
poloţky financované ţiadne zájazdy seniorov,
- p. Rybanská: viac finančných prostriedkov by malo mesto poskytovať pre seniorov
ako na rôzne iné akcie,
- p. Nýblová: pri schvaľovaní rozpočtu mohli poslanci túto sumu navýšiť,
- p. Savičová: pri schvaľovaní rozpočtu bol podaný pozmeňujúci návrh na zvýšenie,
tento nebol prijatý,
- Mgr. Rabinova Ruţičková: schôdze zdruţenia sluchovo postihnutých mávajú na
MsÚ – centrum seniorov a záujmových zdruţení. Kapacitne je miestnosť
nevyhovujúca, málo miesta, máva schôdze i s účasťou 100 členov. Ak sa schádzajú
v priestoroch Poţiarnej zbrojnice alebo v jedálni ZŠ, musia platiť za prenájom, čo
nie je malá poloţka a nemajú na to financie.
Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci odporúča, aby zdruţenia a organizácie,
ktorých členmi sú občania ZŤP mali priestory na svoje zasadnutia napr. v ZŠ alebo
na Poţiarnej zbrojnici zdarma.
6. Na záver predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí komisie
pre zdravotníctvo a sociálne veci.
V Trenčianskych Tepliciach dňa 28.05.2012

MUDr. Darina Ţbirková
predsedníčka komisie

Zapísala: Savičová

