MESTO TRSTENÁ
KOMISIA SOCIÁLNO - ZDRAVOTNÁ
Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená

Zápisnica
z rokovania komisie konaného dňa 07.11. 2016,
miesto: kancelária Oddelenia vnútornej správy a sociálnych vecí,
MsÚ Trstená
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Informácie z činnosti Oddelenia vnútornej správy a sociálnych vecí
3. Prehodnotenie žiadostí o soc. pomoc
4. Použitie finančného príspevku určeného na činnosť komisie
5. Diskusia
6. Záver

Zápis
1. Otvorenie
Prítomných privítal predseda komisie a oboznámil s programom zasadnutia.
2. Informácie z činnosti Oddelenia vnútornej správy a sociálnych vecí
Vedúca oddelenia informovala o činnosti OVSaSV – Dňa 26.10.2016 sa
uskutočnila Slávnostná akadémia pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším.
V pondelok 07.11.2016 sa v Dome kultúry v Trstenej koná Seminár o pľúcnych

chorobách pre seniorov. Záverom tohto bodu programu podala informáciu
o vianočných poukážkach pre dôchodcov, ktoré budú distribuované v mesiaci
december 2016.
3. Prehodnotenie žiadosti o sociálnu pomoc
Predseda komisie predložil na prerokovanie nasledovné žiadosti o jednorazovú
sociálnu dávku. Členovia komisie žiadosti posúdili a vyjadrili sa k nim.
-

F. V., bytom Trstená, Západ 1058/21-46. Žiadateľ žije vo vlastnom byte spolu
s manželkou a dvomi nezaopatrenými deťmi a jedným synom, ktorý je občan ŤZP,
potrebuje celodennú starostlivosť a taktiež sú zvýšené náklady na jeho starostlivosť a
liečenie. Jednorazovú dávku by žiadateľ použil na časť úhrady za pobyt ŤZP syna
v Adeli centre Piešťany. Žiadateľovým príjmom je opatrovateľský príspevok vo výške
270,32,- €. Manželka žiadateľa je zamestnaná a jej čistá mesačná mzda činí cca 431,eur. Po posúdení situácie žiadateľa, členovia komisie odporučili, aby mu jednorazová
dávka soc. pomoci bola poskytnutá vo výške 150,00 €.

-

M. M., bytom Trstená, Západ 1057/18. Žiadateľka je rozvedená, žije vo dvojizbovom
byte v osobnom vlastníctve spolu s nezaopatrenou dcérou. Menovaná je evidovaná na
ÚPSVaR a je poberateľkou dávky v hmotnej núdzi vo výške 140,70 €. Žiadateľka
odôvodnila svoju žiadosť skutočnosťou, že jej príjem nestačí pokryť ani základné
životné potreby a navyše potrebuje zakúpiť dcére dioptrické okuliare. Po posúdení
situácie žiadateľky, členovia komisie odporučili, aby jej bola poskytnutá jednorazová
dávka soc. pomoci vo výške 150,00 €.

-

R. A., bytom Trstená, Bernolákova 221/27. Žiadateľka opatruje ťažko zdravotne
postihnutého dospelého syna, ktorý je na plnom invalidnom dôchodku. Výška jej
príspevku na opatrovanie je 108,41 €. Výška invalidného dôchodku syna je 391,10 €.
Manžel žiadateľky je taktiež na invalidnom dôchodku, ktorý činí 151,30 €. Spolu
v domácnosti s nimi žije ešte plnoletá dcéra, ktorá momentálne pracuje na dohodu
o vykonaní práce. Žiadateľka odôvodnila svoju žiadosť zvýšenými výdavkami na
lieky pre ŤZP syna, pre manžela, pohonné hmoty na návštevy lekára, nakoľko syn je
pripútaný na invalidný vozík a výdavky na bežný chod domácnosti. Ďalej žiadateľka
uviedla, že rodinu čakajú výdavky na úpravu bytu (hlavne kúpeľne) na bezbariérové.
Po posúdení situácie žiadateľky, členovia komisie odporučili, aby jej jednorazová
dávka soc. pomoci bola poskytnutá vo výške 150,00 €.

-

S. K., Trstená, Mieru 960/33, je rozvedená, býva v garsónke, ktorej vlastníkom je jej
syn, momentálne je práceneschopná. Výška nemocenskej dávky sa pohybuje cca 217,€. Menovaná bola zamestnaná od 01.06.2015 do 29.02.2016, jej zamestnávateľom
bolo Mesto Trstená. Katarína Smolárová žiada o jednorazovú peňažnú dávku, nakoľko
absolvovala nevyhnutné zdravotné vyšetrenia, ktoré si musela hradiť a v najbližšom
čase ju ešte čakajú ďalšie spoplatnené vyšetrenia. Ďalej menovaná uviedla, že vyššiu
sumu platí pravidelne za lieky, ktoré pravidelne užíva. Po posúdení situácie
žiadateľky, členovia komisie odporučili, aby jej jednorazová dávka soc. pomoci bola
poskytnutá vo výške 100,00 €.

4. Použitie finančného príspevku určeného na činnosť komisie
Komisia sa dohodla, že finančný príspevok vo výške 150,- € určený na činnosť
komisie za rok 2016, bude použitý na nákupné poukážky do kníhkupectva QUO
VADIS v Trstenej pre každého člena komisie.

5. Diskusia
V diskusii komisia preberala možnosti pomoci rodinám rôznymi inými
organizáciami, ktoré ponúkajú pomoc v predvianočnom období.
6. Záver
V závere zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

Návrh na uznesenie
Sociálno-zdravotná komisia pri MsZ v Trstenej odporúča Mestskému zastupiteľstvu
v Trstenej prijať uznesenie:

berie na vedomie :

-

Zápisnicu z rokovania sociálnej a zdravotnej komisie zo dňa 07.11.2016.

Príloha: prezenčná listina

V Trstenej dňa 07.11.2016
Zapísal: PhDr. Marcela Jankolová
Overil: Štefan Bača, ml.

