Zápisnica
zo zasadnutia Komisie vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia pri MsZ
Púchov
Dátum:
22.10. 2018
Miesto:
zasadacia miestnosť MsÚ Púchov
Čas:
10,00 hod.
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Program:
1.Kontrola plnenia uznesení
2. Správa o činnosti Mestskej knižnice V.Roya Púchov
3. Prerokovanie návrhu zápisu záznamov do mestskej kroniky za rok 2016
4. Organizačná príprava akcie „Pamiatka zosnulých“
5. Organizačná príprava prijatia najlepších študentov primátorom mesta pri
príležitosti osláv Dňa študentstva
6. Žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
7. Rôzne
Rokovanie
Rokovanie komisie s privítaním otvorila predsedníčka Komisie vzdelávania,
kultúry a sociálneho zabezpečenia pri MsZ p. Irena Kováčiková. Prítomné boli médiá,
a za verejnosť nebol nikto prítomný.
Ad.1. Kontrola plnenia uznesení
Predsedníčka komisie p. Kováčiková po kontrole plnenia úloh skonštatovala, že
úlohy z predchádzajúceho rokovania komisie, sú splnené.
Ad.2. Správa o činnosti Mestskej knižnice V.Roya Púchov
So správou o činnosti Mestskej knižnice sa predstavila nová vedúca knižnice,
pani Ing. Janka Blažejová. S poďakovaním za prácu jej predchodkyne, pani Oľge
Rosinovej oboznámila členov komisie so svojimi predstavami a plánmi do budúcej
činnosti knižnice. Uviedla novú stránku facebook. Každú stredu spustili čítanie pre deti
a mládež, pripravujú ponukový list. V parku čítajú s deťmi z denného stacionáru.
V pláne má zriadiť BIBLIOBOX, ktorý bude slúžiť pri vrátení kníh v dňoch, kedy je
knižnica mimo prevádzku. Uvažuje tiež o zmene členského príspevku, k čomu ju
predsedníčka komisie pani I. Kováčikova odporučila písomnou formou obrátiť sa na
vedúcu odd. ŠaSV. Členovia komisie taktiež odporúčajú zvýšenie členského
príspevku, čo je v záujme zlepšenia podmienok fingovania knižnice. Na otázku člena
komisie pána I. Sadloňa, či sú priestory knižnice naďalej postačujúce, odpovedala pani
vedúca kladne. Vedúca odd. ŠaSV, pani Mgr. R. Holáková ocenila inovácie, ktoré
zaviedla pani vedúca knižnice, zároveň pochválila aj novú kolegyňu v knižnici, nakoľko
sa v súčasnosti stretla s viacerými výbornými ohlasmi a chválami na ich prácu aj od
občanov. Pani vedúca knižnice taktiež oboznámil komisiu s požiadavkou pre MsR
a MsZ, o navýšenie rozpočtu na zakúpenie nových kníh a titulov, ktoré sú žiadané.

Ad.3. Prerokovanie návrhu zápisu záznamov do Mestskej kroniky za rok 2016
Predsedníčka Komisie VKaSZ pani I. Kováčiková predložila členom komisie
Návrh Zápisu do Mestskej kroniky z rok 2016. Podrobne ho spracovala a zachytila
v ňom všetky významné udalosti, ktoré s konali v uvedenom období. Členovia komisie
zhodnotili zápis ako veľmi dobre vypracovaný, zachytáva veľa zo života mesta a okolia
v danom období a odporúčajú ho schváliť v MsR. Do 15 dní bude možnosť zápis
pripomienkovať a dopĺňať priamo pani I. Kováčikovej. Zápis je prílohou tejto Zápisnice.
Ad.4. Organizačná príprava akcie „Pamiatka zosnulých“
Mgr. R. Holáková oboznámila komisiu s programom pripraveným na deň
„Pamiatky zosnulých“. Tradičný program sa uskutoční dňa 1.11.2018 o 15,00 hod. n
Mestskom cintoríne za účasti predstavených Rímskokatolíckeho farského úradu
Púchov a Evanjelického farského úradu v Púchove.
Ad.5. Organizačná príprava prijatia najlepších študentov primátorom mesta pri
príležitosti osláv Dňa študentstva.
S organizačnou prípravou prijatia najlepších študentov mesta informovala
taktiež pani vedúca odd. ŠaSV pani Mgr. R. Holáková. Boli rozoslané pokyny školám,
pričom školy vyberú študentov a žiakov, ktorí budú ocenení. Odovzdávanie sa bude
konať v MŽD dňa 16.11.2018 o 10,00 hod.
Ad. 6. Žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Mgr. I. Vančová oboznámila komisiu so žiadosťami občanov o poskytnutie
jednorazovej mimoriadnej finančnej pomoci v hmotnej a sociálnej núdzi ktoré boli
doručené na MsÚ ku dnešnému dňu. Po spracovaní žiadostí, vykonanom šetrení
pomerov na strane žiadateľov oboznámila členov komisie s jednotlivými žiadosťami
občanov na zabezpečenie nevyhnutných potrieb, stravy, ošatenia a nákladov
domácnosti , ako najmä z dôvodu finančnej tiesne a nedostatku v hmotnej núdzi:

Meno
1
2

Suma v €

...

70

...

200

Vyššie uvedené sumy finančnej pomoci našim občanom sú hlasovaním členov komisie
odsúhlasené, pričom celková suma poskytnutej jednorazovej finančnej pomoci
predstavuje 270 €.
Uznesenie I: Komisia vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia pri MsZ
Púchov po oboznámení sa s výsledkom šetrenia pomerov žiadateľov a po následnom
hlasovaní členov odporúča primátorovi mesta, v zmysle VZN č. 2/2012 O poskytovaní
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom Mesta Púchov zo
dňa 27.02.2012, a Doplnku č. 1 z roku 2016 k VZN č. 2/2012 o poskytovaní
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom Mesta Púchov, zo
dňa 01.01.2017, vyhovieť žiadosti občanov a poskytnúť jednej žiadateľke mimoriadnu

jednorazovú finančnú pomoc a jednej žiadateľke jednorazovú pomoc v hmotnej núdzi
vo vyššie uvedených sumách.
V prípade žiadosti o poskytnutie mimoriadnej pomoci pani ....., ktorá už v tomto roku
jednu mimoriadnu finančnú pomoc dostala, odporúča komisia doplniť dokladom ........
Žiadosť bude v komisii prerokovaná v januári r. 2019. Uvedené referentka odd. ŠaSV
oznámi žiadateľke.
Ad.4. Rôzne
V rôznom sa členovia komisie dohodli, že termín ďalšieho zasadania Komisie VK
a SZ bude 05.11.2018.
Predpokladanú neúčasť na ďalšom stretnutí komisie ospravedlnili pán I. Sadloň
a viceprimátor pán . R. Hvizdák.
V Púchove, dňa 29.10. 2018

Overil:
Predseda komisie: Irena Kováčiková

Zapísala: Mgr. Ivana Vančová

