Zápisnica
zo zasadnutia komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci dňa 21.09.2017
Prítomní:
Ing. Katarína Holá, predsedníčka komisie
Mgr. Soňa Bezdedová
JUDr. Ivica Čelková
Alexandra Stafa
Mgr. Michaela Fedorová- ospr.
Eva Savičová, sociálna starostlivosť, garant komisie
PaedDr. Soňa Kresánková
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájenie
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb
Szegedyho dvor – likvidácia nepovolenej skládky odpadu
Rôzne
Záver

1. Predsedníčka komisie, Ing. Katarína Holá privítala prítomných na zasadnutí komisie
a oboznámila ich s programom.
2. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb:
Komisia sa opätovne zaoberala návrhom Komunitného plánu sociálnych služieb –
programovacie obdobie 2017 – 2023, ktorý bol prepracovaný z dôvodu, že v pôvodnom návrhu
KP, ktorý vypracovala externá organizácia, bolo zistených viacero nepresností a chybných
údajov. Komisia po oboznámení sa s novým návrhom KP odporučila MsZ v Trenč. Tepliciach
tento schváliť.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Szegedyho dvor – nelegálna skládka odpadu:
Ing. Holá, predsedníčka komisie privítala na zasadnutí komisie PaedDr. Soňu Kresánkovú,
zamestnankyňu Mesta Trenčianske Teplice,úsek podnikania a ŽP, ktorá podala informáciu
k problému nelegálnej skládky: Mesto Trenč. Teplice získalo dotáciu vo výške 18 tis. €
na likvidáciu skládky v Szegedyho dvore, Mesto dofinancuje 2,5 – 3 tis. €. Na skládke sa
nachádza cca 100 ton odpadu do výšky 2 m, odpad stále pribúda. Účelom je odstránenie tohto
odpadu z pozemku a dať ho do pôvodného stavu a zabrániť prístupu nájomníkom Szegedyho
dvora naň z dôvodu znečisťovania.
Odstránenie nelegálnej skládky po podpísaní zmluvy bude realizovať M. Pedersen, termín do
konca r. 2017.
- Mgr. Soňa Bezdedová, členka komisie navrhla vykonať na pozemku deratizáciu,
- PaedDr. Kresánková: zistí, či sa dá vykonať deratizácia v rámci odstránenia nelegálnej
skládky (M. Pedersen),
- Ing. Holá, predsedníčka komisie: podľa informácie od p. primátora by mala vzniknúť na
pozemku odstavná plocha, ohradená od Szegedyho dvora.

4. Rôzne:
Ing. Holá, predsedníčka komisie: informovala o založení skupinky bezbariérovosti, ktorá sa
bude zaoberať návrhom bezbariérovej trasy:

-

NS Amadeus, blok 7 – 11 popri detskému ihrisku, okolo zdravotného strediska k predajni
CBA k bl. Č. 54,
rozpočet na r. 2017 je 7 tis. €,
návrhy od občanov: úprava chodníka pri kostole, retardéry pri ZŠ, MŠ a ihrisku.

5. Záver
Na záver predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí komisie pre
zdravotníctvo a sociálne veci a zasadnutie ukončila.
V Trenčianskych Tepliciach dňa 21.09.2017

Ing. Katarína Holá, v. r.
predsedníčka komisie

Zapísala: Savičová Eva
garant komisie

