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Dátum konania :18.10.2007

Prítomní: Bertoli Mário MUDr., Cifra Martin, Čunčík Pavel MUDr., Držíková Mária MUDr., Gajdoš Milan
MUDr., Kubová Tatiana, Ottinger Peter MUDr., Ranostaj Ján MUDr., Štefková Jana, Valentovič Marián Ing.,
Žáčková Ema PhDr.
Neprítomní:
Ospravedlnení:
Hostia:
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o pripravovaných podujatiach Referátom sociálnych vecí do konca roka 2007
3. Finančné dotácie 2007 - informácia
4. Informácia o postupe riešenia bytovej problematiky - Milan Hotár
5. Informácia o postupe riešenia bytovej problematiky užéívateľky bytu na Teplickej 8
6. Rôzne
7. Záver
Popisná časť zápisnice:
Uznesenia:
Číslo
44/2007

Bod
prg.
2

45/2007

3

46/2007

4

47/2007

5

48/2007

6

Znenie
Komisia
vzala
na
vedomie
informáciu
PhDr.
Žáčkovej,vedúcej RSV o pripravovaných podujatiach do
konca roka 2007. Ide o podujatie "Jubilanti", konané dňa
24.10.2007 a o podujatie "Vianoce 2007".
Komisia vzala na vedomie informáciu o vzdaní sa finančnej
dotácie pre Diakóniu evanjelickej cirkvi metodistickej na
Slovensku vo výške 60 000,- Sk z rozpočtovej položky
charita, humanitárna a sociálna oblasť na zakúpenie stolov
pod PC do internetovej kaviarne, príspevok na prácu
tvorivých dielní, na zakúpenie hojdačky, šmykľavky a
potravín, potrebných pre prácu zdravotne postihnutých v
cukrárni z dôvodu časovej tiesni zrealizovania projektu. Po
prerokovaní komisia navrhuje pripraviť písomnú informáciu,
kde budú zahrnuté všetky subjekty, ktorým boli schválené
finančné dotácie spolu s názvom žiadosti, výškou finančnej
čiastky o ktorú žiadali a výškou finančnej čiastky, ktorá im
bola schválená. Komisia ďalej ukladá preveriť s finančným
odborom a právnym odborom možnosti použitia týchto
finančných prostriedkov pre subjekty, ktoré podali žiadosti v
sociálnej a zdravotnej oblasti.
Komisia vzala na vedomie informáciu o postupe riešenia
bytovej problematiky - Milan Hotár.
Komisia vzala na vedomie informáciu o postupe riešenia
bytovej problematiky p. Marty Javorovej, užívateľky bytu na
Teplickej 8 v Piešťanoch.
V bode rôzne predložil poslanec MsZ a člen komisie p.
Martin Cifra žiadosť o písomné stanovisko komisie o
poskytnutie finančných prostriedkov pre OZ Pomoc
ohrozenému dieťaťu na projekty Nízkoprahový klub Place
4U, Protidrogové fórum a Kluby rodičov pre rok 2008.

Adresát
RSV

RSV

RSV
RSV
Komisia pre
zdravotníctvo,
soc.veci
a bývanie

Termín

49/2007

6

Stanovisko bude tvoriť súčasť príloh jednotlivých projektov.
Komisia po prerokovaní uvedené stanovisko podporuje a
určuje p. Cifru jeho vypracovaním.
Komisia vzala na vedomie informáciu člena komisie,
MUDr. Petra Ottingera o umiestnení firmy VEGA v meste
Piešťany , ktorá má záujem sprevádzkovať v Piešťanoch
pracovisko s magnetickou rezonanciou. Komisia svojim
súhlasným
stanoviskom
jednomyseľne
podporuje
umiestnentie pracoviska magnetickej rezonancie v
Piešťanoch.

Komisia pre
zdravotníctvo,
soc.veci a
bývanie

POZN.:
Zapísal: Tatiana Kubová
V Piešťanoch dňa: 22.10. 2007

Schválil:

Rozdeľovník:
primátor Mesta, zástupca primátora,
prednostka MsÚ, organizačno-právne odd.,
komisia pre zdravotníctvo, soc. Veci a bývanie,
ved. OSV, RSV

