Zápisnica zo zasadnutia Komisie zdravotníctva a sociálnych vecí
 konaného dňa 05.09.2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 
Otvorenie
Prerokovanie žiadostí JDvHN 
Potravinová pomoc
Návrh na riešenie WC stojísk v meste Stupava
Rôzne
Záver

Otvorenie
Doc. Moricová privítala členov komisie a zahájila zasadnutie komisie.

   2.  Prerokovanie žiadostí JD v HN
Do podateľne prišlo 6 žiadostí, ktoré posúdila komisia nasledovne:
xxxx – ID, komisia schválila 70,-€
xxxx – 3 maloleté deti, samoživiteľka, komisia schválila 170,-€
xxxx – maloletý po návrate z DD, komisia schválila 70,-€
xxxx - 3 maloleté deti, samoživiteľka, komisia schválila 170,-€
xxxx - 3 maloleté deti, samoživiteľka, komisia schválila 170,-€
xxxx - 3 maloleté deti, samoživiteľka, komisia schválila 170,-€
  
   3.  Potravinová pomoc
V mesiaci september opäť prebehne potravinová pomoc pre občanov, ktorí sú dlhodobo v hmotnej núdzi. Túto pomoc poskytuje UPSVaR v spolupráci s Bratislavskom charitou. Mesto Stupava sprostredkuje túto pomoc aj 6 okolitým obciam. Občania budú oboznámení listom z mestského úradu.

   4.   Návrh na riešenie WC stojísk v meste Stupava
	Na základe občianskeho podnetu, ktorý bol zaslaný na stránku mesta Stupava – odkaz starostovi, 
sa komisia zaoberala týmto podnetom a myšlienkou realizácie verejných WC na území nášho mesta. Majetkové oddelenie vytypovalo tri možné miesta na území nášho mesta, kde by bolo možné umiestniť verejné WC ( autobusová stanica na vrchnom konci, parkovisko na ul. J. Kráľa, pred ZŠ). Komisia zvážila umiestnenie takýchto stojísk a navrhla umiestniť takéto WC pri ul. U Vyhnálka v centre mesta, v Malom parku a v Kaštielskom parku – vchod od fary. Komisia navrhla, aby sa týmto zámerom zaoberal Msú a vypracoval cenovú ponuku na zakúpenie takýchto stojísk, ich vhodný výber, návrh prevádzkového poriadku.
Problém chýbajúcich verejných WC v našom meste je aktuálny. 
 
  5.   Rôzne
- žiadosť občana o úľavu na poplatkoch za odpady – komisia schválila 50% žiadateľovi, nakoľko ide o občana so ZŤP a so starostlivosťou o maloleté deti.
- bezdomovci na mestskom pozemku oproti Dure – rozrastajúca sa kolónia občanov, ktorí nepracujú, majú osadené už 4 unimo bunky bez súhlasu mesta, treba hľadať riešenie, ide o znehodnotenie mestského pozemku a aj okolitých pozemkov súkromníkov.



  Rôzne
Doc. Moricová poďakovala členom komisie za ich spoluprácu a podnetné návrhy. Najbližšie zasadnutie komisie bude v okt..
   
    




 Zapísala: Soňa Tomeková
 V Stupave dňa 04.09.2017	

				
                                                            Doc. MUDr. Štefánia Moricová,v.r.
                                                               predsedníčka komisie	   

