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

Číslo spisu:
2015/4186-4

Brezno
17.06.2015

ZÁPIS č. 04/2015
Zo zasadnutia komisie pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov MsZ mesta Brezna
konaného dňa 16.06.2015
Prítomní:
Iveta Ledňová, Mgr. Iveta Húsenicová, Monika Medveďová, Mgr. Eva
Zákalická, Jozef Baliak, Mgr. Janka Zubáková.
Ospravedlnení: MUDr. Eva Wolframová, MUDr. Emília Bučková, Ľubica Štugnerová, M.A.,
Markéta Šuránková
Prizvaní: JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová – vedúca odboru, Ľubomíra Ťažká – SOR na
úseku správy majetku, Mária Ťažká – občianka mesta, Vladimír Lamoš – žiadateľ o byt
Rokovanie viedol: Iveta Ledňová, podpredsedníčka komisie pre sociálnu a zdravotnú
starostlivosť o občanov
Program:
1. Otvorenie
2. Predstavenie sa novej vedúcej odboru starostlivosti o obyvateľa JUDr. Mgr. Tatiany
Štulrajterovej členom komisie
3. Oboznámenie pani Márie Ťažkej členov komisie s jej situáciou
4. Prerokovanie žiadosti pani Klajnej o jednoizbový byt
5. Aktualizácia poradovníka žiadateľov o byt a obytnú miestnosť podľa VZN č. 04/2012 o
hospodárení s bytmi a obytnými miestnosťami v zariadeniach určených k trvalému
bývaniu vo vlastníctve mesta
6. Rôzne – žiadosť o prešetrenie sťažnosti pani Pustajovej
7. Diskusia
8. Záver

K bodu 1
Podpredsedníčka komisie pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov MsZ mesta Brezna pani
Iveta Ledňová po otvorení zasadnutia privítala všetkých prítomných.

K bodu 2
Členom komisie sa predstavila nová vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ Brezno JUDr.
Mgr. Tatiana Štulrajterová.

K bodu 3
Pani Mária Ťažká, bytom Predné Halny 20 ako občianka mesta oboznámila členov komisie so
svojou situáciou – zlé podmienky spolunažívania a susedských vzťahov s obyvateľmi Predné
Halny 10 - obyvatelia PH 10 sú hluční, robia neporiadok, nekontrolovateľne chovajú psy, ktoré
voľne pobehujú po ulici a ohrozujú ostatných obyvateľov, kradnú, sú arogantní. Problémy podľa
pani Ťažkej pretrvávajú 20 rokov, sťažovala sa niekoľkokrát aj u primátora mesta, mestskom
zastupiteľstve v minulom období. Tento problém žiada riešiť aj u poslancov na MsZ.
K bodu 4
Materiály do MsZ: Komisii bola predložená žiadosť pani Kataríny Klajnej 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, odporúča
zastupiteľstvu žiadosť Kataríny Klajnej schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Prítomní: 5
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0

Mestskému

K bodu 5
Členovia komisie sa zaoberali aktualizáciou poradovníka žiadateľov o byt a obytnú miestnosť
podľa VZN č. 04/2012 o hospodárení s bytmi a obytnými miestnosťami v zariadeniach určených
k trvalému bývaniu vo vlastníctve mesta. Prizvaní bol občan pán Lamoš – žiadateľ o obytnú
miestnosť.
Stanovisko komisie:
Komisia pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov odporúča MsZ schváliť návrh
poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomných bytov a obytných miestností v zariadeniach
určených k trvalému bývaniu vo vlastníctve mesta.
Prítomní: 5
Hlasovalo za: 5, proti 0, zdržal sa 0

K bodu 6
Na základe žiadosti pána primátora o prešetrenie nasledovných skutočností – sťažnosti pani
Pustajovej – havarijný stav a zlé hygienické podmienky v nájme sa komisia zaoberala týmto
podnetom. K dispozícii boli šetrenia terénnych sociálnych pracovníkov z Odboru starostlivosti
o obyvateľa zo dňa 03.06.2015. Výsledkom je, že ide o občiansko-právny vzťah medzi nájomcom
a nájomníkom a nie je v kompetencii komisie pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť a ani
pracovníkov odboru zasahovať do tohto vzťahu.
K bodu 7
Členovia komisie spolu s vedúcou odboru diskutovali o možnostiach riešenia v sociálnej oblasti –
pani JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová členom komisie predstavila plány činnosti odboru v blízkej
budúcnosti – možnosti zapojenia sa do projektov pre rôzne cieľové skupiny, vybudovanie
vlastného zariadenia pre seniorov, riešenie rómskej problematiky a služieb dlhodobej starostlivosti.

K bodu 8
Zasadnutie komisie ukončila podpredsedníčka Iveta Ledňová a poďakovala prítomným za účasť.

MUDr. Eva Wolframová
predsedníčka komisie

Mgr. Janka Zubáková
sekretárka komisie

