Zápisnica
zo zasadnutia komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci dňa 23.10.2013
Prítomní:
MUDr. Darina Žbirková, predsedníčka komisie
MUDr. Tibor Guštafík,
Daniela Rybanská
Mgr. Melánia Rabinova Ružičková
Mgr. Michaela Fedorová
Mária Nýblová
Eva Savičová, sociálna starostlivosť, garant komisie
Ospravedlnil sa:
MUDr. Roman Oriešek
Program:
1)
2)
3)
4)

Zahájenie
Žiadosti o jednorazové dávky v HN
Rôzne
Záver

1. Predsedníčka komisie, MUDr. Darina Žbirková privítala prítomných na zasadnutí
komisie a oboznámila ich s programom.
2. Žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v HN
a) komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci na svojom zasadnutí posudzovala
žiadosť občana mesta o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. Na
základe predložených žiadosti a požadovaných dokladov zvážila dôvody
podania. Žiadateľ spĺňal kritériá poskytovania jednorazovej dávky v HN
v zmysle § 3 ods. 2 VZN č. 6/2011 o postupe a podmienkach pri poskytovaní
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a poskytovaní sociálnej pomoci Mestom
Trenčianske Teplice (ďalej „VZN“), komisia doporučila žiadosti vyhovieť
a poskytnúť JDvHN vo výške v zmysle § 4 ods. 2 písm. písm. a):
- Ľubomír Vojtko:
50 EUR
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. R ô z n e :
Na základe dohovoru s PaedDr. Kravarovou , vedúcou ZpS Hubertus, n. o. sa
členovia komisie zúčastnili spoločného stretnutia s riaditeľom Hubertus n. o. Mgr.
Crkoňom. Stretnutie sa uskutočnilo priamo v zrekonštruovanej budove Hubertus –
zariadenie pre seniorov, v ktorom sa budú občanom poskytovať sociálne služby.
ZpS bude poskytovať soc. služby v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách pre 46 klientov v 1 lôžkových a 2 lôžkových izbách s vlastným sociálnym
zariadením. Vo vlastnej kuchyni sa bude zabezpečovať celodenné stravovanie
klientov.

Po prehliadke zariadenia členovia komisie skonštatovali, že príjemné prostredie
a služby poskytované na profesionálnej úrovni budú viesť k spokojnosti klientov
tohto zariadenia pre seniorov.
4. Na záver predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí komisie
pre zdravotníctvo a sociálne veci.

V Trenčianskych Tepliciach dňa 23.10.2013

MUDr. Darina Žbirková
predsedníčka komisie

Zapísala: Savičová

