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

Zápisnica
z rokovania komisie konaného dňa 29.05. 2018,
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. Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. ../2018 o poskytovaní jednorazových
dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok mestom Trstená
5. Žiadosť o príspevok na prevádzkové náklady – Dom Charitas Sv. Františka
z Assisi
6. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trstená
7. Diskusia
8. Záver

Zápis
1. Otvorenie
Prítomných privítal predseda komisie a oboznámil s programom zasadnutia.

2. Informácie z činnosti Oddelenia vnútornej správy a sociálnych vecí
Bola podaná informácia o sťažnostiach občanov mesta na občanov bez domova, ktorí
sa pohybujú po námestí a jeho okolí. Vedúca oddelenie v súvislosti s týmito
sťažnosťami oboznámila komisiu s tým, že ako mestská polícia, tak aj zamestnanci
Oddelenia vnútornej správy a sociálnych vecí (ďalej len OVSaSV), pracujú s týmito
občanmi, sú im nápomocní, ponúkajú týmto občanom pomoc a možnosť zabezpečenia
ubytovania v OZ Dobrý Pastier v Kláštore pod Znievom, avšak proti ich vôli ísť
nemôžu. Všetci títo občania bez domova sú svojprávny, majú svoje práva, ktoré im
nemôžu byť upreté.
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.
-

S. K., Trstená, Mieru 960/33, je rozvedená, býva v garsónke, ktorej vlastníkom je jej
syn. Dňa 28.10.2017

bola menovanej ukončená práceneschopnosť a zostala bez

príjmu. Menovaná sa po ukončení práceneschopnosti bola zaevidovať na ÚPSVaR ako
uchádzač o zamestnanie. Žiadateľka sa od 01.05.2018 zamestnala, dovtedy však bola
bez príjmu. Po posúdení situácie žiadateľky, členovia komisie odporučili, aby jej
jednorazová dávka soc. pomoci bola poskytnutá vo výške 67,00 €.
4. Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. ../2018 o poskytovaní jednorazových
dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok mestom Trstená
Návrh predmetného VZN bol členom komisie v predstihu doručený, aby si ho mohli
prečítať a vyjadriť sa k nemu. Všetci prítomní členovia komisie súhlasili s uvedeným
návrhom predloženého VZN.
5. Žiadosť o príspevok na prevádzkové náklady – Dom Charitas Sv. Františka
z Assisi
Vedúca oddelenia oboznámila komisiu s tromi žiadosťami o príspevok na
prevádzkové náklady od neverejných poskytovateľov soc. služieb. Následne
predniesla návrh za akých podmienok, v akej výške a od kedy sa má žiadaný
príspevok vyplatiť. Prítomní členovia komisie schválili nasledovný návrh:
- uzavrieť zmluvu s Dom Charitas Sv. Františka z Assisi

- vyplatiť príspevok Domu Charitas Sv. Františka z Assisi
- výška príspevku 27,16 €/mesiac/občan
- termín vyplácania – od 01.07.2018
- povinnosť predložiť koncoročné vyúčtovanie
6. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trstená
Komisia prerokovala aktualizáciu Komunitného plánu (ďalej KP) podľa novely
zákona 448/2008 Z. z.. Boli oslovené všetky subjekty poskytujúce sociálne služby na
území mesta, KP bol prejednaný na verejnej diskusii a komisia odporučila KP
v aktualizovanom znení schváliť.
7. Diskusia
V diskusii komisia zhodnotila poskytnutú pomoc občanom, ktorých OVSaSV
rieši v súčinnosti s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
8. 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:
schvaľuje:
-

finančný

príspevok

na

prevádzku

poskytovanej

sociálnej

služby

neverejným

poskytovateľom pre občanov s trvalým pobytom, ktorí o to požiadajú mesto – Dom Charitas
Sv. Františka z Assisi
27,16 €/mesiac/občan
berie na vedomie :
-

Zápisnicu z rokovania sociálnej a zdravotnej komisie zo dňa 29.05.2018.

Príloha: prezenčná listina

V Trstenej dňa 29.05.2018
Zapísala: PhDr. Marcela Jankolová
Overil: Štefan Bača, ml.

