MESTO Nové Mesto nad Váhom
Komisia sociálna a zdravotníctva

Zápisnica
zo zasadnutia komisie sociálnej a zdravotníctva pri MsZ Nové Mesto nad Váhom zo dňa 19.11.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici
Ospravedlnení: MUDr.Hendrich Ján, Mgr.Kozáčková Jana, Mgr Malec Tomáš
Program: 1. Otvorenie
2. Náplň činnosti komisie
3. Prerokovanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky
4. Rôzne – podnety a pripomienky členov
5. Záver
Priebeh rokovania :
K bodu č. 1, 2 :
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie Ing.Vienerová, ktorá privítala prítomných členov komisie
v sociálnom zariadení mesta – v Útulku, ospravedlnila neprítomných a informovala o programe zasadnutia
komisie.
K bodu č. 3:
Prerokovanie žiadostí občanov mesta o jednorazové finančné sociálne dávky :
D.B., Nové Mesto n/V.
– doporučila vo výške 166,-€ (za účelné využitie finanč.prostriedkov
je zodpovedná p.Pastieriková )
A.G., Nové Mesto n/V.
_ doporučila vo výške 166,-€ (za účelné využitie finanč.prostriedkov
je zodpovedná vedúca ZOS p.Konečná )
K bodu č. 4:
Bod rôzne – pripomienky:
Zasadnutie komisie sa uskutočnilo v Útulku pre občanov bez prístrešia, kde pracovník p.Labuda členov
previedol zariadením a ukázal jednotlivé priestory útulku. Nasledovala krátka debata, v ktorej odpovedal na
otázky o naplnenosti zariadenia a pracovných aktivitách.
Tajomníčka komisie p.Pastieriková informovala o jednom z množstva problémov opakujúcich sa a riešených
na mestskom úrade – pacient M.P. t.č. hospitalizovaný v Psych.nemocnici Veľké Zálužie pre nariadenú
ochrannú liečbu súdom bude v krátkom čase (?) prepustený s potrebou zabezpečenia umiestnenia v ZSS.
Nie je schopný samostatnej existencie a vzhľadom na organický psychosyndróm vyžaduje dohľad
a opateru. Žil ako bezdomovec a opakovane bol umiestnený v soc.zariadeniach, odkiaľ ale vždy odišiel. Na
Okresnom súde v Novom Meste n/V. je podaný návrh na zbavenie spôsobilosti na PÚ, keďže nedokáže
adekvátne posúdiť svoje psychické a fyzické schopnosti, svojvoľne neužíva potrebné lieky, čím je
nebezpečný sebe aj svojmu okoliu. O riešení situácie bude tajomníčka komisie priebežne členov informovať.

K bodu č. 5:
Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie. Termín ďalšieho
zasadnutia komisie- 09.12.2019.

V Novom Meste n/V, dňa 27.11.2019
Zapísala: Elena Pastieriková – tajomníčka KSZ

Ing.Viera Vienerová – predsedníčka KSZ

