Zápisnica
zo zasadnutia komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci dňa 27.07.2015
Prítomní:
Ing. Katarína Holá, predsedníčka komisie
Mgr. Soňa Bezdedobvá
JUDr. Ivica Celková.
Alexandra Stafa
Mgr. Michaela Fedorová
Eva Savičová, sociálna starostlivosť, garant komisie

Program:
1)
2)
3)
4)

Zahájenie
Návrh Štatútu Zariadenia pre seniorov v Trenčianskych Tepliciach
Rôzne
Záver

1. Predsedníčka komisie, Ing. Katarína Holá privítala prítomných na zasadnutí komisie
a oboznámila ich s programom.
2. Návrh Štatútu Zariadenia pre seniorov v Trenčianskych Tepliciach (ďalej štatút)
Ing. Holá vyzvala členov komisie, aby sa vyjadrili k návrhu štatútu ( s materiálom boli
oboznámení, nakoľko im bol zaslaný 17.7.2015).
Ing. Holá: v čl. I ods. 2 vypustiť „ ...v súlade s § 12 písm. c) bod 1, § 35 a § 80 písm.
e) bod 1“..., nové znenie: „...v znení zákona č. 448/2008 Z. Z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455(1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „
zákon o sociálnych službách“).
JUDr. Celková: v čl. VII bod 1 písm. c) v druhej odrážke sa veta doplní o „
predložený poskytovateľom“, nové znenie „ prijímateľ sociálnej služby
neuzatvorí dodatok k zmluve predložený poskytovateľom.
Uznesenie č. 1/VI1/2015
Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci odporúča MsZ schváliť Štatút Zariadenia pre
seniorov v Trenčianskych Tepliciach.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Rôzne
p. Savičová: na základe odporúčania komisie, aby mesto požiadalo o finančné
prostriedky na odstránenie čiernej skládky v Szegedyho dvore, Mesto Trenčianske
Teplice podalo dňa 16.7.2015 projekt na odstránenie skládky v Szegedyho dvore nenávratné finančné prostriedky v sume 10 tis. EUR,
Mgr. Bezdedová: v prípade, že mesto obdrží finančné prostriedky na odstránenie
čiernej skládky v Szegedyho dvore a priestory budú vyčistené a upravené, priestory
- dvor oddeliť po koniec drevární, túto plochu ponechať nájomníkom, a druhú časť
plochy môže využívať mesto pre svoje potreby.

-

p. Savičová: opatrovateľskú službu v domácnosti poskytujú 3 opatrovateľky, ich
pracovný úväzok je pohyblivý ( zrušenie OS klientom z dôvodu odchodu do ZPS,
prípadne úmrtie klienta), v prípade potreby poskytovania OS sa táto služba
poskytuje opatrovateľkou na pracovnú dohodu,
p. Stafa: voľne miesta v ZPS sú síce zverejnené na intemetovej stránke mesta, ale
táto skutočnosť by sa mohla zverejniť formou inzerátu v Pardone.

4. Záver
Na záver predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí komisie
pre zdravotníctvo a sociálne veci a zasadnutie ukončila..

V Trenčianskych Tepliciach dňa 27.07.2015

Ing. Katarína Holá
predsedníčka komisie

Zapísala: Savičová Eva
garant komisie

