Zápisnica
zo zasadnutia komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci dňa 15.04.2015
Prítomní:
Ing. Katarína Holá, predsedníčka komisie
Mgr. Soňa Bezdedobvá
JUDr. Ivica Čelková.
Alexandra Stafa
Mária Nýblová
Mgr. Michaela Fedorová
Eva Savičová, sociálna starostlivosť, garant komisie
Monika Pšenčíková, viceprimátorka
Program:
1) Zahájenie
2) Žiadosti o jednorazové dávky v HN
3) Žiadosti Jednoty dôchodcov o finančný príspevok na prepravu autobusom (kultúrne
podujatia)
4) Rôzne
5) Pracovná návšteva Zariadenia pre seniorov
6) Záver
1. Predsedníčka komisie, Ing. Katarína Holá privítala prítomných na zasadnutí komisie
a oboznámila ich s programom. Následne sa členovia komisie jednotlivo predstavili,
nakoľko je nové zloženie komisie.
2. Žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v HN
Ing. Holá oboznámila členov komisie s VZN č. 6/2011 o postupe a podmienkach
poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a poskytovaní sociálnej pomoci
Mestom Trenčianske Teplice a zároveň predložila jednotlivé žiadosti o poskytnutie
JDvHN:
- komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci na svojom zasadnutí posudzovala žiadosti
občanov mesta o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. Na základe
predložených žiadosti a požadovaných dokladov zvážila dôvody podania. Žiadatelia,
ktorí spĺňali kritériá poskytovania jednorazovej dávky v HN v zmysle § 3 ods. 2 a 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 žiadosti vyhovieť a poskytnúť JDvHN s tým, že v rozhodnutí o poskytnutí
JDvHN rodine s mal. deťmi bude vo výrokovej časti rozhodnutia uvedené, že dávka sa
poskytuje účelovo, na zakúpenie ošatenia, obuvi alebo školských pomôcok pre mal.
deti a účastník konania (žiadateľ) je povinný do 5 dní od zakúpenia tovaru predložiť na
tunajší úrad pokladničný doklad o nákupe.
Uznesenie č. 1/IV/2015
Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci odporúča poskytnúť jednorazovú dávku
v hmotnej núdzi:
a) v znení § 4 ods. 2 písm. a) VZN
- Veronika Kmeťová:
50 EUR,

b) v znení § 4 ods. 2 písm. c) VZN
- Alexandra Priechodská: 100 EUR,
- Lenka Hoštáková:
50 EUR,
- Božena Balážová:
130 EUR,
- Martina Kobzová:
100 EUR,
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Žiadosti Jednoty dôchodcov Slovenska v Trenčianskych Tepliciach o finančný
príspevok na prepravu autobusom na kultúrne podujatia z položky 2.6.3 „Aktivity
seniorov“
Ing. Holá oboznámila členov komisie so žiadosťami ZO JDS :
a) na prepravu autobusom do Bratislavy – SND v mesiaci 12/2015 požaduje JDS
500 EUR,
b) komisia školstva, športu a kultúry uznesením č. 3/11.03.2015 postúpila na
prerokovanie žiadosť JDS na prepravu autobusom v mesiaci 5/2015 na
poznávací zájazd do Ružencovej záhrady v Poľsku v sume 800,- EUR,
-

-

-

p. Savičová: nakoľko v rozpočte Mesta Trenčianske Teplice na r. 2015
v uvedenej položke na prepravu je vyčlenených 500 EUR a z tejto sumy už
bola v mesiaci 2/2015 financovaná JDS preprava autobusom na divadelné
predstavenie do Bratislavy v sume 444,- EUR, na prepravnom je zostatok
56,- EUR,
Ing. Holá: na prepravu je možné z rozpočtu poskytnúť 56,- EUR, v rozpočte
je vyčlenených 300,- EUR – všeobecné služby, z ktorých je možné
financovať vstupenky na kultúrne podujatia (divadlo, koncerty a pod.),
navrhuje, aby sa JDS na vstupenky vyčlenilo 150,- EUR,
členovia komisie po podrobnom oboznámení sa s predloženými žiadosťami
a po diskusii prijali nasledujúce uznesenie:

Uznesenie č. 2/IV/2015
Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci odporúča poskytnúť
prostriedky na :

ZO JDS finančné

a) návšteva divadelného predstavenia v SND spojená s prehliadkou Bratislavy na
prepravu 56,- EUR,
b) náučno-poznávací zájazd do Ružencovej záhrady v Ludźmieri v Poľsku na
vstupenky 150,- EUR.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Rôzne
-

stanoviť termín najbližšieho zasadnutia komisie za účelom obhliadky
Szegedyho dvora (sociálne byty) a info. o komunitnom centre,
členovia komisie sa dohodli, že najbližšie zasadnutie komisie pre
zdravotníctvo a sociálne veci sa uskutoční dňa 04.06.2015 o 10.00 hod.

5. Členovia komisie navštívili Zariadenie pre seniorov v Trenčianskych Tepliciach,
Hurbanova 12 , aby sa oboznámili s podmienkami poskytovania sociálnych služieb
v tomto zariadení.
6. Záver
Na záver predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí komisie
pre zdravotníctvo a sociálne veci a zasadnutie ukončila..

V Trenčianskych Tepliciach dňa 15.04.2015

Ing. Katarína Holá v. r.
predsedníčka komisie

Zapísala: Savičová Eva
garant komisie

