MESTO Nové Mesto nad Váhom
Komisia sociálna a zdravotníctva

Zápisnica č. 8
zo zasadnutia komisie sociálnej a zdravotníctva pri MsZ Nové Mesto nad Váhom zo dňa 24.09.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici
Ospravedlnení: MUDr.Hendrich Ján, MUDr.Raclavská Renáta
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, ospravedlnila neprítomných a informovala o programe zasadnutia komisie.

K bodu č. 3:
Prerokovanie žiadostí občanov mesta o jednorazové finančné sociálne dávky :
A.B., Nové Mesto n/V.
– doporučila vo výške 166,-€ - peňažná forma
M.B., Nové Mesto n/V.
_ doporučila vo výške 166 € - peňažná forma

K bodu č. 4:
Bod rôzne – pripomienky:
Predsedníčka a tajomníčka komisie otvorili množiaci sa problém starostlivosti o neprispôsobilých občanov
mesta, ktorých rodinní príslušníci vyhodili na ulicu a majú zdravotné problémy – väčšinou sú to alkoholici,
ktorí nedodržujú základné hygienické pravidlá a odmietajú sa ubytovať v Útulku pre bezdomovcov, príp.
v inom sociálnom zariadení. Sloboda a alkohol sú im prednejšie ako nutnosť dodržiavať určité pravidlá
v spoločnom sociálnom zariadení. Časom sa pre svoj zhoršujúci zdravotný stav dostanú do nemocnice a tá
telefonicky kontaktuje mestský úrad, sociálny referát, aby sme bezodkladne riešili túto situáciu a poskytli
sociálnu starostlivosť, lebo – argument – je to občan Nového Mesto n/V. Hoci tento občan má právoplatnú
manželku a štyri dospelé deti a vlastná rodina tomuto človeku pomoc odmietne i keď majú voči sebe určité
povinnosti ( Zákon o rodine č. 36/2005 Z.z.).
Záver a doporučenie komisie :
V týchto prípadoch kontaktovať v prvom rade rodinu – manželku, deti, súrodencov – v prípade ich záujmu
riešiť situáciu, byť nápomocný, poskytnúť sociálne poradenstvo, ale nesuplovať povinnosť rodinných
príslušníkov.

K bodu č. 5:
Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie. Termín ďalšieho
zasadnutia komisie- 22.10.2019.

V Novom Meste n/V, dňa 30.09.2019
Zapísala: Elena Pastieriková – tajomníčka komisie
Ing.Viera Vienerová – predsedníčka KSZ

