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

Číslo spisu:
2015/3788-3

Brezno
19.05.2015

ZÁPIS č. 03/2015
Zo zasadnutia komisie pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov MsZ mesta Brezna
konaného dňa 19.05.2015
Prítomní: MUDr. Eva Wolframová, Iveta Ledňová, MUDr. Emília Bučková, Ľubica
Štugnerová, M.A., Mgr. Eva Zákalická, Jozef Baliak, Markéta Šuránková, Mgr. Janka
Zubáková.
Ospravedlnení: Monika Medveďová
Rokovanie viedol: MUDr. Eva Wolframová, predsedníčka komisie pre sociálnu a zdravotnú
starostlivosť o občanov
Program:
1. Privítanie
2. Osobná návšteva členov komisie ZNB Náruč – ul. B. Nemcovej 25
3. Osobná návšteva pána Milana Kováčika
4. Materiály do MsZ - žiadosť Mirolavy Auxtovej o prenájom bytových priestorov
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 poskytovaním
služieb v Zariadení núdzového bývania Náruč na ul. B. Nemcovej 25, členovia komisie osobne
navštívili priestory predmetného zariadenia. Pozitívne hodnotia prácu pracovníkov odboru
a podporujú myšlienku a snahu v tom, že v zariadení by bola prínosom pre klientov stála služba –
koordinátor voľnočasových aktivít alebo domovník.
K bodu 3
Členovia komisie boli osobne navštíviť pána Milana Kováčika – žiadateľa o jednoizbový byt.
Videli a vypočuli pána Kováčika. Predsedníčka komisie pani MUDr. Eva Wolframová mu ponúkla
riešenie jeho nepriaznivej situácie poskytnutím sociálnych služieb v zariadení pre seniorov, ktoré by
riešilo najmä jeho zdravotné problémy – takúto pomoc však pán Kováčik odmieta a trvá naďalej na
pridelení bytu mestom Breznom.

K bodu 4
Materiály do MsZ: Komisii bola predložená žiadosť pani Miroslavy Auxtovej o prenájom
bytových priestorov – poskytnutie ubytovania v jednoizbovom byte – prejednať ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Stanovisko komisie
Komisia po zvážení a vyhodnotení ostatných žiadostí, ktoré evidujeme, neodporúča Mestskému
zastupiteľstvu žiadosť Miroslavy Auxtovej schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa. Odporúča
žiadosť Miroslavy Auxtovej zaradiť do poradovníka žiadateľov o pridelenie bytu podľa platného
VZN.
Hlasovanie: za 0, proti 8, zdržal sa 0
Odporúča žiadosť pani Miroslavy Auxtovej zaradiť do poradovníka žiadateľov o pridelenie bytu.
K bodu 5
Rôzne:
Neboli žiadne príspevky.

K bodu 6
Diskusia:
Členovia komisie diskutovali o prípade pána Milana Kováčika. Občan je zaradený v poradovníku
žiadateľov o pridelenie nájomného bytu. Pani MUDr Emília Bučková navrhla zvážiť možnosť
pridelenia bytu na Cintorínskej ulici v rodinnom dome, čo podporili aj ostatní členovia komisie.
Mredsedníčka MUDr. Eva Wolframová bude ešte informovať primátora mesta o situácii Milana
Kováčika.

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

