Zápisnica zo zasadnutia Komisie zdravotníctva a sociálnych vecí
konaného dňa 29.11.2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadostí JDvHN
3. Prenájom priestorov na zdravotnom stredisku, žiadosti na prenájom
4. Návrh na tvorbu úspor pre deti v detskom domove
5. Rôzne
6. Záver
1. Otvorenie
Doc. Moricová privítala členov komisie a zahájila zasadnutie komisie. Privítala hostí – žiadateľky
o prenájom priestorov na zdravotnom stredisku (ďalej „ZS“), prešla na bod programu č. 3 ,
a udelila im slovo.
p. Božena Hoďová uviedla, že si podala žiadosť na Mesto Stupava o prenájom priestoru na
vykonávanie mediciálnej pedikúry. Ďalej uviedla, že úzko spolupracuje s pediatrami a praktickými
lekármi pre dospelých, čiže jej klientami sú nielen starší občania, ale aj deti a športovci. Jej práca
je odborná, vyšší stupeň pedikúry.
p. Zuzana Vicenová sa predstavila ako klinický logopéd, dlhoročne pracuje hlavne s deťmi a už
niekoľko rokov spolupracuje s MŠ v Stupave, kde si urobila i prieskum s výsledkom, že každé 4
dieťa má určitý logopedický problém. Rada by si otvorila ambulanciu tu v Stupave, nakoľko tu
býva a logopéda Stupava zatiaľ nemá.
Doc. Moricová spolu s Mgr. Novisedlákom objasnili situáciu z posledného rokovania MsZ, kde bol
síce schválený zámer prenajať obidvom žiadateľkám priestory, ale nakoľko išlo o osobitý zreteľ,
bol potrebný súhlas 3/5 väčšinou poslancov. Táto podmienka nebola splnená, a preto je potrebné
hlasovanie zopakovať.
Materiál bude prednesený na najbližšom rokovaní MsR a následne na najbližšom rokovaní MsZ,
ktoré je naplánované na 14.12.2017.
Doc. Moricová tiež tlmočila podporné stanovisko riaditeliek z materských škôl v Stupave, ktoré
vítajú možnosť mať v Stupave logopéda.
Predstúpila tretia žiadateľka o prenájom priestorov na ZS Mag. Marta Marošová, ktorá sa
v krátkosti predstavila, uviedla, že si v mesiaci november podala svoju žiadosť o prenájom. Pracuje
v Dúbravke , má elokované pracovisko aj v Stupave a chcela by si založiť prax v Stupave, nakoľko
v našom meste má veľa svojich klientov. Možnú spoluprácu s logopedičkou víta. Na otázku Mgr.
Novisedláka, prečo nechcela byť klinickou psychologičkou, odpovedala, že ako psychológ môže
vykonávať nie len diagnostiku, ale aj terapie a prácu nie len so samotným klientom, ale aj s jeho
rodinou a školou.
Doc. Moricová podporila všetky tri žiadosti a teší sa, že na ZS v Stupave bude pod jednou strechou
starostlivosť o deti, mládež. Ďalej informovala členov komisie, že pán riaditeľ Milosrdných bratom
p. Tinák sa vyjadril, že nemajú záujem o prenájom priestorov na ZS. Odporučila Mag. Marošovej,
aby si dohodla obhliadku priestorov na ZS s p. Draškovičom.
Tajomníčka informovala, že do podateľňu Msú prišla aj žiadosť o prenájom priestorov na ZS od
špeciálnej pedagogičky Mgr. Kvetoslavy Bujnovej, ktorá pracuje na ZŠ v Stupave a mala by
záujem si rozšíriť prax aj v Stupave.
Žiadosť Mag. Marošovej a Mgr. Kvetoslavy Bujnovej sa bude prerokovávať ešte na ďalšej komisií
zdravotníctva a majetkovej komisií po obhliadke možných voľných priestorov po Milosrdných
bratoch.

Mgr. Novisedlák poznamenal, že výška nájmu, podľa predloženého materiálu z majetkového odd.
Msú, na ZS je 6,18 €/m2 + 29,- € paušálny poplatok za energie. Myslí si, že objekt nie je tak
stratový, len je dôležité vyregulovať energie - kúrenie. Požiadal, aby na nasledujúce zasadnutie
komisie prišiel pracovník z ekonomického oddelenia a vysvetlil systém platenia a výšky úhrad za
prenájom na ZS.
Ďalej oznámil členom komisie, že na ZS v týchto dňoch prebieha rekonštrukcia elektroinštalácie.
Realizácia parkovacích miest pri ZS je presunutá na rok 2018.
2. Prerokovanie žiadostí JD v HN
Do podateľne prišlo 6 žiadostí, ktoré posúdila komisia nasledovne:
xxxxx, matka s 3 deťmi, rozvedená – komisia schválila 170,-€
xxxxx, aktivačný pracovník, komisia schválila 70,-€
xxxxx, aktivačný pracovník, komisia schválila 70,-€
xxxxx, sl.matka s 2 deťmi, komisia schválila 170,-€
xxxxx nezamestnaný, komisia schválila 70,-€
xxxxx sl. matka s 3 deťmi, dlh na odpadoch, splátkový kalendár, ktorý spláca, komisia schválila
170,-€
4.

Návrh na tvorbu úspor pre deti v detskom domove
Podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele má obec povinnosť
tvoriť úspory pre deti v DeD. Momentálne prišli na Msú dve žiadosti o tvorbu úspor pre maloleté
deti. Komisia vzala túto informáciu na vedomie. Odd. soc.vecí v spolupráci s právničkou mesta
pripraví rozhodnutia o výške tvorby úspor.

5.

Rôzne
Tajomníčka informovala, že v dňoch od 04.12. – 08.12.2017 prebehne zbierka zimného šatstva vo
výstavnej sále MKIC a 09.12.2017 bude v čase od 08,00 – 11,30 hod sociálna burza pre
obyvateľom nášho mesta.

6.

Záver
Doc. Moricová poďakovala členom komisie za ich spoluprácu a podnetné návrhy. Najbližšie
zasadnutie komisie bude 20. dec.

Zapísala: Soňa Tomeková
V Stupave dňa 29.11.2017
Doc. MUDr. Štefánia Moricová,v.r.
predsedníčka komisie

