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Dátum konania :15.03.2007

Prítomní: Bertoli Mário MUDr., Cifra Martin, Čunčík Pavel MUDr., Držíková Mária MUDr., Gajdoš
Milan MUDr., Kubová Tatiana, Ranostaj Ján MUDr.
Neprítomní: Ottinger Peter MUDr., Valentovič Marián Ing.
Ospravedlnení: Štefková Alena MUDr.
Hostia:
Program:
1. Otvorenie
2. Švec Ján - prehodnotenie žiadosti
3. Rôzne
4. Záver
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Prítomných privítal a rokovanie viedol predseda komisie MUDr. Gajdoš.
K bodu 2
Na zasadnutie komisie sa osobne dostavil predvolaný p. Ján Švec vo veci prehodnotenia jeho žiadosti
o pridelenie bezbariérového bytu zo zdravotných dôvodov. Komisia sa po jeho vypočutí a prehodnotení
zdravotného postihnutia v zmysle Smernice Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č.
8/1999, kde Prílohou č. 1 je zoznam zdravotných postihnutí, oprávňujúcich pridelenie bezbariérového
bytu rozhodla odporučiť primátorovi Mesta mu takýto byt prideliť. Byt, ktorý p. Švec t.č. užíva,
komisia odporúča následne prideliť doterajšiemu užívateľovi bezbariérového bytu, resp. ďalšiemu
uchádzačovi z poradia náhradníkov v súlade s nariadením.
K bodu 3
V bode „Rôzne“ vystúpila členka komisie, MUDr. Držíková, ktorá požiadala Referát sociálnych vecí,
aby do najbližšieho zasadnutia komisie predložil písomné stanovisko vo veci zámeru sociálneho taxíka
a využitia budovy Domu opatrovateľskej služby na Mierovej ulici v Piešťanoch.
Uznesenia:
Číslo
13/2007

Bod
prg.
2

14/2007

3

Znenie
Komisia jednomyseľne odporúča primátorovi Mesta prideliť
prvý následne uvoľnený bezbariérový byt p. Jánovi Švecovi,
ktorý mu prináleží po zdokladovaní jeho zdravotného
postihnutia. Byt, ktorý v súčastnoti užíva, odporúča
následne prideliť terajšiemu užívateľovi predmetného
bezbariérového bytu, resp. ďalšiemu nasledujúcemu
uchádzačovi z poradia náhradníkov.
Komisia požiadala Referát sociálnych vecí podať do
budúceho zasadnutia písomnú informáciu na nasledovné : zámer sociálneho taxíka a súčasný stav riešenia Domova
sociálnych služieb na Mierovej ulici v Piešťanoch.

Adresát

Termín
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Dátum konania :15.03.2007

POZN.:
Zapísal: Tatiana Kubová

V Piešťanoch dňa: 21.3. 2007
Schválil:
Prílohy:

Rozdeľovník: primátor Mesta, zástupca
primátora, prednostka Mestského úradu,
organizačno-právne oddelenie, komisia pre
zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie, ved.
OSV, RSV

