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

Číslo spisu:
2016/62-3

Brezno
15.01.2016

ZÁPIS č. 01/2016
Zo zasadnutia komisie pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov MsZ mesta Brezna
konaného dňa 12.01.2016
Prítomní:
MUDr. Eva Laurinc Wolframová, Mgr. Iveta Húsenicová, Monika Medveďová,
Ľubica Štugnerová, M.A., Mgr. Eva Zákalická, Jozef Baliak, Markéta Šuránková, Mgr.
Janka Zubáková.
Ospravedlnení: Iveta Ledňová, MUDr. Emília Bučková
Hostia: Mgr. Janka Lemberková, Ľubomíra Auxtová
Rokovanie viedol: MUDr. Eva Laurinc Wolframová, predsedníčka komisie pre sociálnu
a zdravotnú starostlivosť o občanov
Program:
1. Privítanie
2. Oboznámenie členov komisie na rok 2016
3. Návrh plánu činnosti komisie pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov na 1.
polrok 2016
4. Doplnenie plánu činnosti
5. Rôzne – materiály do Msz
6. Návrh poradovníka na byty
7. Diskusia
8. Záver
K bodu 1
Predsedníčka komisie pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov MsZ mesta Brezna MUDr.
Eva Laurinc Wolframová po otvorení zasadnutia privítala všetkých prítomných.
K bodu 2
Predsedníčka komisie MUDr. Eva Laurinc Wolframová privítala na zasadnutí komisie Mgr. Janku
Lemberkovú – poverenú vedením odboru starostlivosti o obyvateľa, ktorá členov komisie
oboznámila s úlohami odboru naplánovanými na rok 2016, oboznámila členov komisie
o transformácii útulku na nocľaháreň a jej fungovaní, s plánmi čerpania finančných zdrojov aj na
odbore starostlivosti o obyvateľa a to zapojením sa do národných projektov týkajúcich sa
nízkoprahového denného centra a opatrovateľskej služby a stručne informovala komisiu
o fungovaní zariadenia núdzového bývania, denného centra Prameň a komunitného centra
a aktivitách, ktoré v nich prebiehajú alebo sú naplánované. Predsedníčka komisie MUDr. Eva
Laurinc Wolframová navrhla činnosť komisie zosúladiť s s harmonogramom MsZ a činnosťou
odboru starostlivosti o obyvateľa.

K bodu 3
Predsedníčka komisie MUDr. Eva Laurinc Wolframová predložila komisii návrh harmonogramu
zasadnutí komisie pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť s predbežným programom:
01. 03. 2016 o 15,00 h.
1. Otvorenie
2. Materiály do MsZ
3. Rôzne
4. Diskusia
5.. Záver
12. 04. 2016 o 15,00 h.
1. Otvorenie
2. Materiály do MsZ
3.. Rôzne
4. Diskusia
5. Záver
10. 05. 2016 o 15,00 h.
1. Otvorenie
2. Materiály do MsZ
3.Rôzne
4 Diskusia
5. Záver
14. 06. 2015 o 15,00 hod.
1. Otvorenie
2. Materiály do MsZ
3.Rôzne
4 Diskusia
5. Záver
K bodu 4
Doplnenie plánu činnosti – plán činnosti komisie bude doplňovaný priebežne podľa potreby.
K bodu 5
Materiály do MsZ: Komisii bola predložená žiadosť pani Kristíny Rosíkovej 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 Mestskému
zastupiteľstvu žiadosť Kristíny Rosíkovej schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Prítomní: 7
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0
Komisii bola predložená tiež žiadosť pani Zuzany Bukovcovej 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 Mestskému
zastupiteľstvu žiadosť Zuzany Bukovcovej schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Prítomní: 7
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0
Komisii bola ďalej predložená tiež žiadosť pána Vladimíra Brveníka o pridelenie služobného bytu
– prejednať ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Stanovisko komisie:
Komisia po zvážení a vyhodnotení ostatných žiadostí, ktoré evidujeme, odporúča Mestskému
zastupiteľstvu žiadosť pána Brveníka schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Prítomní: 6
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0

K bodu 6
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.
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: 6
Hlasovalo za: 6, proti 0, zdržal sa 0

K bodu 7
V diskusii vystúpila pani Mgr. Húsenicová – členov komisie informovala o činnosti Poradenského
centra pre dospelých – celoživotné vzdelávanie. Predsedníčka komisie vystúpila s návrhom na
zlepšenie informovanosti na webovej stránke mesta aj o aktivitách a akciách prebiehajúcich v rámci
mesta a odboru starostlivosti o obyvateľa, tiež vyzvala členov komisie k nápadom na zlepšenie
kvality života jednotlivých cieľových skupín v našom meste, najmä mladé rodiny.
K bodu 8
Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka MUDr. Eva Laurinc Wolframová a poďakovala
prítomným za účasť.

MUDr. Eva Laurinc Wolframová v.r.
predsedníčka komisie

Mgr. Janka Zubáková v.r.
sekretárka komisie

