MESTO BREZNO
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

Číslo spisu:
2015/3361-3

Brezno
15.04.2015

ZÁPIS č. 02/2015
Zo zasadnutia komisie pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov MsZ mesta Brezna
konaného dňa 14.04.2015
Prítomní: MUDr. Eva Wolframová, Iveta Ledňová, MUDr. Emília Bučková, Monika
Medveďová, Ľubica Štugnerová, M.A., Mgr. Eva Zákalická, Jozef Baliak, Markéta
Šuránková, Mgr. Janka Zubáková.
Ospravedlnení: Mgr. Iveta Húsenicová
Hostia: JUDr. Tomáš Abel, PhD. primátor mesta, Mgr. Janka Lemberková, Ľubomíra
Auxtová
Rokovanie viedol: MUDr. Eva Wolframová, predsedníčka komisie pre sociálnu a zdravotnú
starostlivosť o občanov
Program:
1. Privítanie
2. Oboznámenie členov komisie s činnosťou Odboru starostlivosti o obyvateľa Mgr. Jankou
Lemberkovou poverenou riadením odboru
3. Oboznámenie členov komisie pracovníčkou Odboru ekonomiky a financovania na úseku
správy a evidencie majetku o hospodárení s bytmi pani Ľubomírou Auxtovou (celkový
prehľad bytov vo vlastníctve mesta a ich užívanie)
4. Materiály do MsZ
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver
K bodu 1
Predsedníčka komisie pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov MsZ mesta Brezna MUDr.
Eva Wolframová po otvorení zasadnutia privítala všetkých prítomných.
K bodu 2
Mgr. Janka Lemberková – poverená riadením odboru oboznámila členov komisie s činnosťou
Odboru starostlivosti o obyvateľa – sociálnou prácou a službami pre všetky cieľové skupiny.
K bodu 3
Pani Ľubomíra Auxtová z Odboru ekonomiky a financovania oboznámila členov komisie
o hospodárení s bytmi a obytnými miestnosťami - celkový prehľad bytov v správe mesta (počet
jedno, dvoj a trojizbových bytov, výška nájmu v jednotlivých bytoch a obytných miestnostiach).

K bodu 4
Materiály do MsZ: Neboli predložené žiadne materiály na prerokovanie do MsZ.

K bodu 5
Rôzne:
Predseníčka komisie MUDr. Eva Wolframová privítala pána primátora JUDr. Tobáša Abela, PhD.,
ktorý komisii načrtol koncepciu bytovej politiky mesta a naznačil vývoj riešenia rómskej
problematiky (riešenie čiernych stavieb, zabezpečenie aktivít vyhoreného komunitného centra),
vytvorenie vhodných podmienok pre mladé rodiny v meste.
Členovia komisie sa zaoberali myšlienkou ybudovania nového zariadenia pre seniorov – súčasné
zariadenie zriadené VÚC nie je postačujúce.
Vrátili sa k požiadavke pani Brádňanskej na poskytnutie priestorov pre stretávanie sa matiek so
zdravotne hendikepovanými deťmi – v súčasnosti môžu využívať priestory Denného centra Prameň,
ktoré im však nevyhovujú – chceli by vlastné priestory.
Ďalej sa komisia zaoberala problematikou bezdomovcov v našom meste a občanom Milanom
Kováčikom, ktorý žiada od mesta pridelenie bytu.

K bodu 6
Diskusia:
Členovia komisie diskutovali o zlepšení podmienok života v meste pre rodiny s deťmi, podporili
akciu občianskeho združenia Míľa pre mamu, dohodli sa, že pána Milana Kováčika pôjdu osobne
navštíviť.

K bodu 7
Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka MUDr. Eva Wolframová a poďakovala prítomným za
účasť.

MUDr. Eva Wolframová
predsedníčka komisie

Mgr. Janka Zubáková
sekretárka komisie

