Zápisnica
zo zasadnutia komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci dňa 07.04.2016
Prítomní:
Ing. Katarína Holá, predsedníčka komisie
Mgr. Soňa Bezdedobvá
JUDr. Ivica Celková
Alexandra Stafa
Mgr. Michaela Fedorová
Eva Savičová, sociálna starostlivosť, garant komisie
Ing. František Sádecký, prednosta MsÚ
Program:
1) Zahájenie
2) Návrh VZN č. xx/2016 VZN Mesta Trenčianske Teplice č. xx/2016 o podmienkach
poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady a platenia úhrady za sociálne služby
poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčianske Teplice
3) Žiadosti o jednorazové dávky v HN
4) Záver
1.

Predsedníčka komisie, Ing. Katarína Holá privítala prítomných na zasadnutí komisie
a oboznámila ich s programom.

2.

Návrh VZN Mesta Trenčianske Teplice č. xx/2016 o podmienkach poskytovania
sociálnych služieb, určenia sumy úhrady a platenia úhrady za sociálne služby poskytované
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčianske Teplice ( novelizácia VZN Mesta
Trenčianske Teplice č. 2/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy
úhrady a platenia úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Trenčianske Teplice):
v § 1 Opatrovateľská služba sa vypúšťa ods. 2: Opatrovateľská služba sa poskytuje na
území mesta prijímateľovi opatrovateľskej služby s trvalým pobytom v meste Trenčianske
Teplice.
v § 4 Suma úhrady a spôsob úhrady za opatrovateľskú službu sa mení ods. 1 písm. a) a b):
Výška úhrady za opatrovateľskú službu je stanovená v sume nasledovne:
a) prijímateľ sociálnej služby s trvalým pobytom na území mesta Trenčianske Teplice (
s príspevkom Mesta Trenčianske Teplice 0,34 €/hod.): 2,16 EUR za 1 hodinu,
b) prijímateľ sociálnej služby, ktorý nemá trvalý pobyt na území mesta Trenčianske Teplice (
prechodný pobyt): 2,50 EUR za 1 hodinu
v § 4 Suma úhrady a spôsob úhrady za opatrovateľskú službu sa mení ods. 2:
Prijímateľ sociálnej služby, ktorý je odkázaný na opatrovateľskú službu, ale požaduje len úkony
uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN, časť 2 písm. e) je stanovená výška úhrady 2,60 EUR za 1
hodinu.
v § 5 Zariadenie pre seniorov sa v ods. 2 písm. a) odborné činnosti dopĺňa:
> sociálna rehabilitácia
> ošetrovateľská starostlivosť
v § 5 Zariadenie pre seniorov sa v ods. 2 písm. b) obslužné činnosti dopĺňa:
> stravovanie
v § 5 Zariadenie pre seniorov sa v ods. 2 písm. c) ďalšie činnosti vypúšťa:
>

nákup, donáška obeda, (zahrnuté v ods,2a) pomoc pri odkázanosti)
a dopĺňa

>
zabezpečenie záujmovej činnosti
v § 6 Podmienky a postup pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov sa
vypúšťa ods. 4:
Sociálnu službu v zariadení pre seniorov nemožno poskytovať osobe trpiacej psychickou
poruchou, vplyvom ktorej by mohla ohrozovať seba a okolie, osobe trpiacej infekčnou
a prenosnou chorobou a osobe, ktorá by pre závažné poruchy svojej osobnosti narúšala
spolunažívanie (alkoholizmus, asociálne správanie a pod.).
v § 7 Suma úhrady a spôsob úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre
seniorov sa dopĺňa v ods. 3 písm. b) o bod
3. stravovanie
v § 7 sa v ods. 3 vypúšťa písm. c) bod 1. ďalšie činnosti
nákup, donáška obeda, (zahrnuté v § 7a)pomoc pri odkázanosti)
v § 7 sa vypúšťa ods. 4., 5., 6. a 7.
v § 7 sa ods. 8 mení na ods. 4,
v § 7 sa ods. 9 mení na ods. 5 a upravuje sa
:
Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné a obslužné činnosti v čase jeho
neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie,
v § 7 nové znenie ods. 6:

-

1.

2.

3.
4.

V ýška úhrady za

obslužné činnosti uvedené v § 7b (úhrada za ubytovanie) sa

v kalendárnom mesiaci určuje ako 30 násobok dennej úhrady,
v § 7 sa ods. 10 mení na ods. 7
v § 7a Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti inej fyzickej osoby sa ods. 1 mení:
Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je stanovená podľa stupňa
odkázanosti nasledovne:
a) IV. stupeň odkázanosti
12,60 EUR mesačne
b) V. a VI. stupeň odkázanosti
16,80 EUR mesačne
§ 7a sa dopĺňa o ods. 2
Prijímateľovi sociálnej služby, ktorý bol v zariadení pre seniorov umiestnený z iných vážnych
dôvodov v zmysle § 35 ods. 1 písm. b) sa stanovuje výška úhrady za pomoc pri odkázanosti inej
fyzickej osoby podľa ods. 1 písm. a) tohto paragrafu.
§ 7b Úhrada za ubytovanie sa v ods. 1 vypúšťa písm. d) a í)
§ 7b Úhrada za ubytovanie sa v ods. 2 vypúšťa textová časť pod tabuľkou
§ 7c Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie... sa ods. lmení:
Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva na prijímateľa sociálnej
služby v zariadení pre seniorov sa stanovuje na 16,50 EUR mesačne.
§ 7 d Úhrada za donášku obeda, nákup - sa vypúšťa
nové znenie § 8 Stravovanie
Prijímateľ sociálnej služby, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení pre seniorov
celoročnou formou pobytu je povinný odoberať stravu v rozsahu minimálne dvoch jedál denne,
z ktorých jedno jedlo musí byť obed alebo večera.
V zariadení pre seniorov sa strava zabezpečuje dodávateľským spôsobom zo stravovacieho
zariadenia. Jedálny lístok zostavuje stravovacie zariadenie týždeň vopred, pričom prijímateľ
sociálnej služby má možnosť výberu z viacerých jedál.
Úhradu za stravu platí prijímateľ sociálnej služby priamo dodávateľovi stravy prostredníctvom
zariadenia pre seniorov.
Prijímateľ sociálnej služby si môže v rámci zmluvy dohodnúť s poskytovateľom sociálnej
služby nižší počet jedál za predpokladu, že na oboch stranách sú na to vytvorené podmienky
( zo strany poskytovateľa sú vytvorené podmienky na prípravu stravy a prijímateľ musí byť
schopný sám si pripraviť stravu a najesť sa).
pôvodný § 8 sa mení na § 9
pôvodný § 9 sa mení na § 10
pôvodný § 10 sa mení na § 11
pôvodný § 11 sa mení na § 12

pôvodný § 12 sa mení na § 13
pôvodný § 13 sa mení na § 14, vkladajú sa nové ods. 3 a 4, pôvodný ods. 3 sa mení na ods.
5

-

Pri výpočte výšky úhrad za poskytované sociálne služby mesto vychádza z výšky
ekonom icky oprávnených nákladov, spojených s poskytovaním sociálnej služby za
predchádzajúci rozpočtový rok (príloha č. 2 - Zariadenie pre seniorov a príloha č. 3 opatrovateľská služba).

-

Úpravy

výšky úhrady za poskytované sociálne služby

pri zvyšovaní ekonom icky

oprávnených nákladov schvaľuje M estské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach,
pôvodný § 14 sa mení na § 15
pôvodný § 15 sa mení na § 16
Komisia pre zdravotníctvo asociálne veci k predloženému návrhu VZN č. xx/2016 VZN Mesta
Trenčianske Teplice o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady
a platenia úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčianske
Teplice nemala žiadne pripomienky.
Uznesenie č. l/IV/2016
Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci odporúča MsZ v Trenčianskych Tepliciach
predložený návrh VZN č. xx/2016 VZN
Mesta Trenčianske Teplice o podmienkach
poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady a platenia úhrady za sociálne služby
poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčianske Teplice nemala schváliť.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v HN
Ing. Holá, predsedníčka komisie 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 10 dní od
zakúpenia tovaru predložiť na tunajší úrad pokladničný doklad o nákupe.
Uznesenie č. 2/IV/2016
Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci odporúča poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej
núdzi:
a) v znení § 4 ods. 2 písm. a) VZN
Ján Vatta:
50 EUR,
Rudolf Václav: 50 EUR,
b) v znení § 4 ods. 2 písm. c) VZN
Alexandra Priechodská: 100 EUR,
Lenka Hoštáková:
50 EUR,
Zuzana Čemušková:
70 EUR,
Martina Kobzová:
100 EUR,
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4.

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

V Trenčianskych Tepliciach dňa 07.04.2016

Ing. Katarína Holá
predsedníčka komisie

Zapísala: Savičová Eva
garant komisie
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