
Sociálno-zdravotná komisia pri MsZ v Spišských Vlachoch

Zápisnica č. 1

zo 1. riadneho zasadnutia komisie sociálneho a zdravotného zabezpečenia pri MsZ
v Spišských Vlachoch zo dňa: 30.01.2019 o 15:30 hod.

Prítomní: Mgr. Monika Koperdáková, Mgr. Eva Dorocáková, PaedDr. Marcela Satmáryová,
Mgr. Pavol Maliňák, Bc. Alena Sajdáková, Milan Biroščák, Mgr. Mária Dzurillová
Neprítomný: Ing. Rastislav Bečker - ospravedlnený
Program rokovania:

1.   Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Štatút komisií pri MsZ v Spišských Vlachoch
4. Stav poskytovania sociálnych služieb v meste
5. Správa o plnení Aktualizácie KPSS na roky 2011-2018 (2020)
6. Rôzne, diskusia
7. Záver

K bodu 1)
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisia Mgr. Monika Koperdáková privítaním
členov komisie a skonštatovala, že sociálna komisia je uznášania schopná.

K bodu 2)
Program zasadnutia sociálnej komisie bol schválený jednohlasne.

K bodu 3)
Mgr. Monika Koperdáková oboznámila členov komisie so Štatútom komisií pri MsZ
v Spišských Vlachoch, zdôraznila trvalé úlohy sociálnej komisie a pristúpilo sa k voľbe
podpredsedu sociálnej komisie, za ktorého bol navrhnutý pán Milan Biroščák.
Hlasovanie:
Za: 5 Mgr. Monika Koperdáková, Mgr. Eva Dorocáková, PaedDr. Marcela Satmáryová, Mgr.
Pavol Maliňák, Bc. Alena Sajdáková
Proti: 0
Zdržal sa: Milan Biroščák
Mgr. Monika Koperdáková konštatovala, že pán Milan Biroščák bol zvolený za podpredsedu
sociálnej komisie pri MsZ v Spišských Vlachoch.

K bodu 4)
Mgr. Mária Dzurillová – sociálna pracovníčka mesta oboznámila členov komisie so Stavom
poskytovania sociálnych služieb v meste ku dňu 31.12.2018(správa v prílohe).
Trend starnutia obyvateľstva sa prejavuje aj na území mesta Spišské Vlachy. Zvýšené výdaje
finančných prostriedkov do oblasti sociálnych služieb sa mesto snaží získať prostredníctvom
transferov z projektov a zamedziť tým zvyšovanie úhrad za poskytovanie OSL. V minulom
roku tak ako je to uvedené v správe bolo mesto Spišské Valchy zapojené do Národného
projektu,, Podpora opatrovateľskej služby“ a od 1.1.2019 sa na území mesta realizuje Dopytový
projekt ,,Podpora opatrovateľskej služby v meste Spišské Vlachy“.

K bodu 5)
Členovia sociálnej komisie po prerokovaní materiálu Správu o plnení Aktualizácie KPSS
na roky 2011-2018 (2020) (v prílohe) berú na vedomie a odporúčajú MsZ zobrať na
vedomie.
Úloha: Pripraviť materiál na zasadnutie MsZ
Zodpovedá: tajomníčka komisie



K bodu 6)
Po prerokovaní materiálu WOLIMEX – ponuka budovy na predaj – členovia sociálnej komisie
odporúčajú MsZ nesúhlasiť s predloženým návrhom kúpy pozemku na parcele č. 132/1
a budovy na parcele č. 133/1.
Mesto Spišské Vlachy ako také by už malo mať nejaké to centrum sociálnych služieb, kde by
občania mali k dispozícii komplexné sociálne služby. Avšak vzhľadom na zákonné požiadavky
zriadenia zariadení poskytujúcich sociálne služby napr. bezbariérovosť, hygienické normatívy
atď. bolo by vhodnejšie takéto zariadenie stavať na novom pozemku, ak má mesto taký  vo
svojom vlastníctve. Je potrebné sledovať výzvy a pripraviť projekty.
Sociálna komisia odporúča prehodnotiť finančnej komisii a MsZ možnosť vyčlenenia
finančných prostriedkov a zriadenie Denného centra seniorov – podpornej sociálnej
služby pre občanov v nehnuteľnosti na Jarnej ulici, bývalý klub dôchodcov, ktorá je
v súčasnosti využívaná MO JEDNOTOU dôchodcov, kde jej členovia vykonávajú
záujmovú a klubovú činnosť. Ako aj zaoberať sa výstavbou alebo zradením nízko
štandardných bytov alebo náhradného bývania pre osoby, ktoré sa nie vlastnou vinou
ocitli bez strachy nad hlavou alebo sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii a vlastným
pričinením si nedokážu zabezpečiť bývanie.
Informáciu Organizácie Zdravé regióny o realizácii projektu Zdravé komunity prostredníctvom
asistentky osvety zdravia v roku 2019 v lokalite Spišské Vlachy berie sociálna komisia
na vedomie a odporúča zobrať  túto informáciu na vedomie MsZ v Spišských Vlachoch.
Sociálna komisia v zmysle stanoveného cieľa Podpory zotrvania občana v jeho prirodzenom
domácom prostredí, daného v KPSS odporúča prostredníctvom aktivity: Propagácia
sociálnych služieb zo strany mesta potencionálnym prijímateľom sociálnych služieb
v spolupráci s ostatnými poskytovateľmi sociálnych služieb a s miestnymi organizáciami
a spolkami zrealizovať besedu – prednášku na tému dostupnosti sociálnych služieb pre občana
a prednášku: Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka + Apiterapia, prednášajúca
RNDr. Tatiana Černáková v spolupráci so ZO SZV so sídlom v Spišských Vlachoch
pod vedením pána Milana Biroščáka.

Sociálna komisia odporúča spolupracovať s poskytovateľmi sociálnych služieb na území mesta.

S účinnosťou od 1.1.2019 nadobúda účinnosť novela zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách
v pôsobnosti MPSVR SR, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu pre deti MŠ a ZŠ.
Vzhľadom na skutočnosť, že od 1.9.2019 dôjde k zmenám, kedy bude možné poskytovať
dotáciu na stravu všetkým žiakom ZŠ, ktorí sa zúčastnia výchovno – vzdelávacieho procesu
a odoberú stravu, sociálna komisia odporúča mestu Spišské Vlachy zvolať a uskutočniť
stretnutie riaditeľov/liek škôl a vedúcich školských jedálni k tejto problematike a na
základe výstupov zo stretnutia pripraviť a vydať VZN, ktoré upraví napr. sankčné
mechanizmy pri neodhlásení žiakov z obeda, spôsob výplaty finančných prostriedkov pri
poskytovaní diétneho stravovania a pod. s účinnosťou najneskôr od 1.9.2019.

K bodu 7)
Predsedníčka sociálnej komisie Mgr. Monika Koperdáková poďakovala prítomným za účasť
a spoluprácu a zasadnutie komisie ukončila.

V Spišských Vlachoch, dňa 31.01.2019
Zapísala: Mgr. Mária Dzurillová ............................................

Overila: Mgr. Monika Koperdáková ...........................................
predsedníčka komisie

Príloha: Prezenčná listina
Stav poskytovania soc. služieb ( EON za rok 2018, prehľad EON za obdobie 2012 – 2018)
Správa o plnení Aktualizácie KPSS na roky 2011-2018 (2020)
WOLIMEX
Zdravé regióny


