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

Číslo spisu:
2017/4601-3

Brezno
14.06.2017

ZÁPIS č. 04/2017
Zo zasadnutia komisie pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov MsZ mesta Brezna
konaného dňa 14.06.2017
Prítomní: MUDr. Eva Laurinc Wolframová, Iveta Ledňová, Monika Medveďová, Mgr. Eva
Zákalická, Jozef Baliak, Markéta Šuránková
Ospravedlnení: MUDr. Emília Bučková, Mgr. Iveta Húsenicová, Ľubica Štugnerová, M.A.
Hostia: PhDr. Janka Lemberková, Ľubomíra Auxtová
Rokovanie viedol: MUDr. Eva Laurinc Wolframová, predsedníčka komisie pre sociálnu
a zdravotnú starostlivosť o občanov

Program:
1. Privítanie
2. Prerokovanie materiálov do MsZ – osobitný zreteľ, VZN o sociálnych službách
3. Rôzne
4. Diskusia
5. 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
Prerokovanie materiálov do MsZ – návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN -05/2012 v znení neskorších zmien
a dodatkov o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb predniesla vedúca odboru starostlivosti
o obyvateľa PhDr. Janka Lemberková. Mesto má záujem rozšíriť poskytovanie sociálnych služieb
v zmysle zákona o novú službu a to službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného
života, ktorá uľahčí rodičom najmä návrat na trh práce.

Stanovisko Komisie:
Komisia pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov vzala na vedomie návrh Všeobecne
záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo
VZN -05/2012 v znení neskorších zmien a dodatkov o podmienkach poskytovania sociálnych
služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb.
Komisia pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov odporúča MsZ schváliť návrh Všeobecne
záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo
VZN -05/2012 v znení neskorších zmien a dodatkov o podmienkach poskytovania sociálnych
služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb.
Prítomní: 6
Hlasovalo za: 6, proti 0, zdržal sa 0
Druhým materiálom do MsZ bolo prerokovanie žiadosti Moniky Majerovej o prenájom
nehnuteľného majetku mesta Brezna – 3-izbového bytu na ulici Fraňa kráľa 11. S obsahom žiadosti
komisiu oboznámila referentka ekonomického odboru Ľubomíra Auxtová.
Žiadosťou sa komisia dôkladne zaoberala. Pani Majerová je v poradovníku žiadateľov o pridelenie
troizbového bytu v súčasnosti na treťom mieste. Komisia nepovažuje životnú situáciu pani Moniky
Majerovej hodnú osobitného zreteľa, nakoľko v tomto poradovníku na miestach pred ňou figurujú
žiadatelia, ktorých životná situácia je podľa členov komisie na základe posúdenia zložitejšia.

Stanovisko komisie
Komisia po zvážení a vyhodnotení ostatných žiadostí, ktoré evidujeme, neodporúča Mestskému
zastupiteľstvu žiadosť Moniky Majerovej schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Prítomní: 6
Hlasovanie: za 0, proti 6, zdržal sa 0

K bodu 3
Rôzne: Komisia vzhľadom k predchádzajúcemu bodu odporúča zaoberať sa prehodnotením VZN
o bytoch, nakoľko prax ukazuje, že podmienky pridelenia bytov sú nastavené nevhodne pri riešení
niektorých životných situácií obyvateľov (napríklad aj zamestnanci mesta, ktorí pre mesto pracujú
alebo v prípade rozvodu manželov, keď vysporiadanie BSM nejaký čas trvá a v tom čase sú obaja
spoluvlastníkom bytu.)

K bodu 4
Diskusia: V diskusii predsedníčka komisie MUDr. Eva Wolframová ostatných členov informovala
o možnosti realizácie projektu občianskych hliadok, ďalej členovia komisie diskutovali k témam
búraní čiernych stavieb, situáciou bývania Rómov na Mládežníckej ulici, zaoberali sa problémom
integrácie zdravotníctva, navrhovali kampaň k zdravému životnému štýlu obyvateľstva,
problematikou závislostí aj hráčskej a v tejto súvislosti aj otázkou zrušenia či zachovania herní
v meste. Vedúca odboru informovala o pravidelnej kontrole v herniach najmä v období preberania
dávok poberateľov cez osobitného príjemcu.

K bodu 5
Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka komisie MUDr. Eva Laurinc Wolframová a poďakovala
prítomným za účasť.

MUDr. Eva Laurinc Wolframová
predsedníčka komisie

Mgr. Janka Zubáková
sekretárka komisie

