MESTO Nové Mesto nad Váhom
Komisia sociálna a zdravotníctva

Zápisnica č.3/2019
zo zasadnutia komisie zo dňa 19.03.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici
Ospravedlnení: MUDr.Hendrich Ján, MUDR.Raclavská Renáta, Ing.Ružičková Eva, PhDr.Kazda Juraj
Program: 1. Otvorenie
2. Náplň činnosti komisie
3. Prizvaní hostia – p.Konečná M – ZOS, p.Labuda M. – Útulok pre bezdomovcov
4. Prerokovanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky
5. Rôzne – podnety a pripomienky členov
6. Záver
Priebeh rokovania :
K bodu č. 1, 2 :
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie Ing.Vienerová, ktorá privítala prítomných členov komisie
a prizvaných hostí – p.Konečnú Margarétu, vedúcu Zariadenia opatrovateľskej služby a p.Labudu M,
vedúceho Útulku v Novom Meste n/V. Informovala o programe zasadnutia komisie.
K bodu č. 3:
Vedúca Zariadenia opatrovateľskej služby v Novom Meste n/V. informovala členov komisie o obsadenosti
zariadenia, o prevádzke zariadenia, počte pracovníkov, výške úhrad za poskytované sociálne služby.
Zariadenie nespĺňa podiel odborných zamestnancov na celkovom počte klientov.
Komisia zobrala uvedené informácie na vedomie a doporučuje posilniť nedostatočný personál ZOS.
Vedúci Útulku v Novom Meste n/V. informoval o svojich pracovných aktivitách v zariadení za 14 mesiacov
svojho pôsobenia, o svojich víziách do budúcnosti, problémoch s klientami i pracovníkmi zariadenia,
obsadenosti zariadenia. Požaduje navýšiť počet zamestnancov, príp.prijať odborného sociálneho
pracovníka. Mesto pre toto sociálne zariadenie získalo z Europskeho fondu regionálneho rozvoja dotáciu vo
výške 200 tis.€ na rekonštrukciu a vybavenie. Zariadenie spĺňa podiel zamestnancov na celkovom počte
klientov.
Komisia zobrala informácie na vedomie a doporučuje posilniť personál Útulku o ďalšieho zamestnanca.
K bodu č. 4:
Prerokovanie žiadostí občanov mesta o jednorazové finančné sociálne dávky :
M.Š., Nové Mesto n/V.
- doporučila vo výške 100,-€ - peňažná forma
V.F., Nové Mesto n/V.
– doporučila vo výške 166,-€ - peňažná forma
D.F., Nové Mesto n/V.
– doporučila vo výške 166,-€ - peňažná forma
D.M., Nové Mesto n/V.
- doporučila vo výške 166,-€ - peňažná forma
A.P., Nové Mesto n/V.
– doporučila vo výške 100,-€ - peňažná forma
K bodu č. 5:
-

-

Bod rôzne – pripomienky:
V komisii prerokovaný návrh rokovacieho poriadku komisií MsZ
Komisia zobrala návrh na vedomie a doporučuje vypustiť v čl.4 bod 2 a 4, v čl.5 vypustiť celý bod 3,
v čl.6 v bode 5 doplniť . . .“pozvánky na zasadnutie komisie sa doručia elektronickou poštou, v prípade
dohody inou formou (SMS, poštou)“, v čl.8, bod 3 ponechať len body a),b) a c) + doplniť „prípadne na
vyžiadanie inou osobou“.
P.Kudlík informoval o nových skutočnostiach v rozmiestnení automatických externých defibrilátorov
(AED), okrem iných lokalít v meste by mali byť po jednom v každej strednej odbornej škole –

-

spolupráca s TSK, zostavuje sa komisia z odborných pracovníkov, ktorá určí miesta a spôsob
umiestnenia AED.
Pripomienka p.Mažárovej na aktualizáciu a doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta :
Dokument bol aktualizovaný a schválený MsZ v júni 2018, je vypracovaný pre roky 2018 – 2023. Je
v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, s územným plánom mesta
a zahŕňa všetky súčasné sociálne služby poskytované občanom mesta a jeho potrebám. Je to
otvorený dokument, kde sa procesom zisťovania potrieb, zdrojov a hľadania riešenia v oblasti
sociálnych služieb vyskytne nutnosť nového sociálneho zariadenia, bude o takú konkrétnu službu
Komunitný plán doplnený.
Komisia zobrala pripomienky pp.Kudlíka a Mažárovej na vedomie.

K bodu č. 6:
Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie. Termín ďalšieho
zasadnutia komisie- 23.04.2019.

Ing. Viera Vienerová – predsedníčka KSZ

Zapísala: Elena Pastieriková – tajomníčka komisie
V Novom Meste nad Váhom, dňa 21.03.2019

