Zápisnica
zo zasadnutia komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci dňa 04.06.2015
Prítomní:
Ing. Katarína Holá, predsedníčka komisie
Mgr. Soňa Bezdedobvá
JUDr. Ivica Celková. - ospr.
Alexandra Stafa
Mária Nýblová - ospr.
Mgr. Michaela Fedorová
Eva Savičová, sociálna starostlivosť, garant komisie
Monika Pšenčíková, viceprimátorka
Program:
1)
2)
3)
4)

Zahájenie
Szegedyho dvor - obhliadka
Rôzne
Záver

1. Predsedníčka komisie, Ing. Katarína Holá privítala prítomných na zasadnutí komisie
a oboznámila ich s programom.
2. Szegedyho dvor - obhliadka v teréne
- obhliadkou bolo zistené, že vo vonkajších priestoroch Szegedyho dvora sa nachádza
veľká skládka rôzneho odpadu od kartónov, dreva, drevného odpadu, až po rôzne
spotrebiče a iné,
- p. Oľga Balážová chová sliepky v nevyhovujúcich podmienkach ( cca 4 sliepky
v kartónovej krabici,
- rodiny Balážových sa navzájom osočujú a obviňujú z vytvárania skladovania tohto
nepotrebného odpadu,
- nakoľko v rodinách žije viacero maloletých detí, ktoré sa na dvore hrajú, hrozí
nebezpečenstvo úrazu.
U z n e s e n i e l/VI/2015
Na základe uvedených skutočností a z dôvodu nebezpečenstva úrazu, rozmnožovania
hlodavcov a šírenia nákazlivých chorôb komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci
odporúča nasledovné riešenia tejto nepriaznivej situácie v Szegedyho dvore:
a) do dvora zabezpečiť kontajnery na odvoz nahromadeného odpadu,
b) v prípade, že si nájomníci neopravia polorozpadnuté kôlne, zabezpečiť ich
demontáž,
c) aby upratovanie a čistenie dvora vykonávali UoZ z rodiny Balážových, ktorí
vykonávajú aktivačné práce na TS,
d) vypracovať projekt na odstránenie čiernej skládky, financovanie z EUF,
e) po vyčistení dvora vykonávať priebežné kontroly na dodržiavanie poriadku MsP.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. Rôzne
a) Ing. Holá, predsedníčka komisie informovala členov o sťažnosti
na
| z dôvodu, ž e | H | | s a zúčastňuje spoločného kúpania
seniorov v bazéne kúpeľov, do ktorého sa pomočuje a preto by mu mal byť
vstup do bazéna zakázaný.
Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci odporúča, aby si Jednota dôchodcov
v súčinnosti s Kúpeľmi Trenčianske Teplice stanovila podmienky a pravidlá
kúpania sa seniorov v bazéne.
b) Mestská knižnica - Ing. Holá, predsedníčka komisie informovala členov
o sťahovaní MsK z priestorov Kursalonu. Mesto T.T. uvažovalo o následných
priestoroch pre MsK:
1. priestory v Termii (bývalá pobočka MsK) - 1. č. zasadačka Termie,
2. ZŠ A. Bagara - do voľných priestorov bola presťahovaná družina,
3. Narcis - v suteréne nie sú adekvátne priestory,
4. OOC Amadeus

Komisia odporúča zriadenie MsK v prenajatých priestoroch OOC Amadeus, kde
bude vyčlenený priestor na stretnutia členov Jednoty dôchodcov.

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 04.06.2015
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Ing. Katarína Holá
predsedníčka komisie

Zapísala: Savičová Ev;
garant komisie

