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

Zápisnica
z rokovania komisie konaného dňa 13.01. 2017,
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. Plán práce na rok 2017
4. Prehodnotenie žiadostí o soc. pomoc
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 – bola podaná informácia
ohľadom riešenia situácie počas minulých víkendových extrémnych mrazov jedného

občana bez domova. Uvedeného občana sme dočasne umiestnili na futbalové ihrisko
Pod Kľozovom. Zároveň mu bola ponúknutá možnosť odvozu do zariadenia
v Kláštore pod Znievom – OZ Dobrý Pastier. Na uvedenú ponuku zatiaľ nepristal
a odmieta ju. So spomenutým občanom bola pracovníčka OVSaSV vybaviť na Úrade
práce, soc. vecí a rodiny dávku v hmotnej núdzi.
3. Plán práce na rok 2017
Komisia schválila predložený Plán práce na rok 2017, ktorý tvorí prílohu zápisnice.
4. 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.
- K. O., bytom Trstená 0. Žiadateľ je občanom bez domova, je slobodný, Menovaný je
bez príjmu. V novembri 2016 sa vrátil z výkonu trestu odňatia slobody. Momentálne
má požiadané o dávku v hmotnej núdzi. Žiadateľ žiada poskytnutie sociálnej pomoci
na preklenutie ťažkej životnej situácie po návrate z výkonu trestu. Po posúdení
situácie žiadateľa, členovia komisie odporučili, aby mu jednorazová dávka soc.
pomoci bola poskytnutá vo výške 150,- eur.

5. Diskusia
V diskusii sa komisia venovala zhodnoteniu minuloročnej činnosti komisie
a zhodnoteniu adventnej zbierky pomoci sociálne slabším rodinám.
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 13.01.2017.

Príloha: prezenčná listina

V Trstenej dňa 13.01.2017
Zapísal: PhDr. Marcela Jankolová
Overil: Štefan Bača, ml.

