Zápisnica
zo zasadnutia Komisie vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia pri MsZ
Púchov
Dátum:
Miesto:
Čas:
Prítomní:

21.03. 2016
zasadacia miestnosť MsÚ Púchov
10,00 hod.
podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola plnenia uznesení
Správa o poskytovanej opatrovateľskej službe mestom Púchov
Správa o činnosti 6. Zboru skautov a skautiek Púchov
Správa o činnosti Základnej organizácie JDS
Žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Rôzne

Rokovanie
Rokovanie komisie otvorila predsedníčka Komisie vzdelávania, kultúry
a sociálneho zabezpečenia pri MsZ p. Irena Kováčiková, ktorá privítala členov komisie
hostí, médiá a verejnosť.
Ad.1. Kontrola plnenia uznesení
Predsedníčka komisie p. Kováčiková po kontrole plnenia úloh skonštatovala, že
uznesenie z predchádzajúceho rokovania komisie, realizácia poskytnutia
jednorazových dávok v hmotnej núdzi, je splnené.
Ad.2. Správa o poskytovanej opatrovateľskej službe mestom Púchov
Pani Mária Hořelicová, pracovníčka oddelenia Š a SV, zhodnotila a predstavila
opatrovateľskú službu poskytovanú mestom. Podrobnú správu zároveň predložila ako
prílohu zápisnice. Na otázku predsedníčky komisie, pani Kováčikovej, či vidí VZN
upravujúce podmienky pre poskytovanie sociálnej služby v súčasnom období za
postačujúce, resp. či neprichádza s návrhmi na jeho doplnenie pre zlepšenie služby
v tomto smere, pani M. Hořelicová uviedla, že naďalej je v platnosti VZN č. 1/2009
o poskytovaní sociálnej služby v meste, podľa ktorého je vypočítaná úhrada
za vykonávané úkony, čo je v záujme občanov poberajúcich sociálnu službu touto
formou.
Ďalej pani M. Hořelicová oboznámila členov komisie so súčasným stavom
a kapacitou zariadení sociálnej služby v meste a podmienkami prijatia žiadateľa do
takéhoto zariadenia.
Ad.3. Správa o činnosti 6. Zboru skautov a skautiek Púchov
Za Zbor skautov a skautiek prišiel správu o doterajšej činnosti predniesť pán
Roman Blaško, ktorý tým zastúpil ich vodcu, pána Mareka Krála. Vypracovaný správu
o činnosti, zámer, cieľ hnutia, ktorým je predovšetkým výchova všestranne rozvinutého

občana, všetky stránky jeho osobnosti, pomoc spoločnosti a i., predložil každému
členovi komisie vo vypracovanej a fotografiami dokumentovanej správe, ktorá je tiež
prílohou tejto zápisnice. Ďalej ocenil spoluprácu s CVČ v Púchove, so združením
Mŕtva kosť, s ktorým pripravujú „Cestu rozprávkovým lesom“, a tiež prejavil záujem
spolupracovať s DK Púchov, k čomu ho motivovala svojim návrhom, realizovať letný
detský tábor za odmenu deťom s výbornými vyučovacími výsledkami, členka komisie
pani Mgr. M. Vargová. Spoluprácu pri realizácií ďalších projektov navrhol aj pán
viceprimátor R. Hvizdák, s umožnením použitia priestorov Župného domu.
Ad.4. Správa o činnosti Základnej organizácie JDS
Vzhľadom k tomu, že sa pani predsedníčka Základnej organizácie JDS Anna
Gajdošíková s ospravedlnením nezúčastnila stretnutia komisie, správu o činnosti
organizácie, ktorá je prílohou zápisnice, predniesla pani Mgr. I. Vančová a oboznámila
tým členov komisie s aktivitami ZO JDS za uplynulé obdobie.
Ad. 5. Žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Mgr. I. Vančová oboznámila komisiu so žiadosťami občanov o poskytnutie
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ktoré boli doručené na MsÚ ku dnešnému dňu:
1. xxxxxxx, požiadal o jednorazovú mimoriadnu finančnú pomoc z dôvodu
úhrady pobytu v zariadení sociálnych služieb,
2. xxxxxxx, požiadal o finančnú pomoc v hmotnej núdzi z dôvodu zabezpečenia
základných vecí osobných potrieb,
3. xxxxxxx, požiadal o poskytnutie jednorazovej dávky v HMN na zabezpečenie
nevyhnutných osobných potrieb,
4. xxxxxxx, požiadala o finančnú pomoc v hmotnej núdzi z dôvodu
zabezpečenia potrieb rodiny a najmä nezaopatrených detí,
5. xxxxxxx, požiadal o finančnú pomoc v hmotnej núdzi z dôvodu zabezpečenia
vecí nevyhnutých osobných potrieb,
6. xxxxxxx, posudzovaný spolu s manželkou xxxxxx, požiadal o finančnú pomoc
v hmotnej núdzi z dôvodu zabezpečenia vecí nevyhnutých potrieb
domácnosti a rodiny.
Uznesenie I: Komisia vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia pri MsZ
Púchov po hlasovaní 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, vyhovieť žiadosti občanov a poskytnúť:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

xxxxxxx, jednorazovú mimoriadnu finančnú pomoc vo výške 200 €,
xxxxxxx, jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 30 €,
xxxxxxx, jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 30 €,
xxxxxxx, jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 100 €,
xxxxxxx, jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 30 €,
xxxxxxx a spolu posudzovanej xxxxxxx, jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
vo výške 60 €.

Ad. 5. Rôzne
V rôznom pani Mgr. M. Vargová oboznámila členov komisie, a tiež
prostredníctvom prítomných médií, o pripravovaných kultúrnych podujatiach
a akciách, akým je stavanie mája, dňa 30.04.2016, Krajská prehliadka „Rozprávkové
javisko“ dňa 08.04.2016, pripravovaný projekt pre deti s výborným prospechom na
konci školského roka, kedy po zapojení sa a dokladovaní výborným vysvedčením,
budú zaradení do žrebovania odmenení hodnotnými cenami, ako napr, voľným
vstupom na kúpalisko počas prázdnin, účasť na letnom detskom tábore, voľný nákup
zmrzliny a i.
V rôznom pán viceprimátor R. Hvizdák priblížil projekt pána Jaroslava Martiša,
zameraný na jeho dielo, sochu „chlapec s basou“ , ktorá by mohla byť prípadne
umiestnená pred ZUŠ. S postupom, pri realizácii, resp. náležitostiach požiadavky
realizácie takéhoto projektu je autor oboznámený.
V rôznom sa členovia komisie dohodli na termíne rokovania ohľadne žiadostí
o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Púchov dňa 07.04.2016 o 15,00 hod.
V Púchove, dňa 24.03. 2016

Overil:
Predseda komisie: Irena Kováčiková

Zapísala: Mgr. Ivana Vančová

