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

Číslo spisu:
2017/5507-3

Brezno
14.09.2017

ZÁPIS č. 05/2017
Zo zasadnutia komisie pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov MsZ mesta Brezna
konaného dňa 12.09.2017
Prítomní: MUDr. Eva Laurinc Wolframová, Iveta Ledňová, MUDr. Emília Bučková, Mgr.
Iveta Húsenicová, Ľubica Štugnerová, M.A., Mgr. Eva Zákalická, Jozef Baliak, Markéta
Šuránková
Ospravedlnení: Monika Medveďová
Hostia: PhDr. Janka Lemberková
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. Návrh bol predložený na prerokovanie
v júni 2017, nanovo bol prepracovaný, s čím vedúca odboru komisiu oboznámila.

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: 8
Hlasovalo za: 8, proti 0, zdržal sa 0
Druhým materiálom do MsZ bolo prerokovanie žiadosti Mateja Mikovínyho o prenájom
nehnuteľného majetku mesta Brezna – 1-izbového bytu na ulici Nálepkovej č. 11. S obsahom
žiadosti komisiu oboznámila vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa, nakoľko pracovníčky
odboru prešetreli sociálne pomery žiadateľa.
Žiadosťou sa komisia dôkladne zaoberala. Pán Mikovíny si podal žiadosť z dôvodu bytových
podmienok v súčasnom podnájme, najmä jeho dostupnosťou vzhľadom k jeho nepriaznivému
zdravotnému stavu. Komisia sa žiadosťou dôkladne zaoberala.
Stanovisko komisie
Komisia po zvážení a vyhodnotení ostatných žiadostí, ktoré evidujeme, odporúča Mestskému
zastupiteľstvu žiadosť Mateja Mikovínyho schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Prítomní: 8
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0

K bodu 3
Rôzne: vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa pozvala členov komisie na podujatie konané
19.09.2017 pre zdravotne postihnutých občanov – Žijeme medzi vami.
Komisia sa zaoberala podnetom poslanca Barančoka na riešenie problému správania sa občana Jána
Pušku. S občanom Jánom Puškom pracovníci odboru starostlivosti o obyvateľa aktívne pracujú,
v minulosti bol posúdený a umiestnený v zariadení sociálnych služieb, v ktorom zotrval len pár
mesiacov a vrátil sa späť do Brezna. Je občanom bez prístrešia a prespáva v opustenej budove na
Banisku. Navštevuje nízkoprahové denné centrum Lúč, kde vykonáva hygienu a každý pracovný
deň príde na OSoO MsÚ. Z pohľadu pracovníkov odboru neprejavoval známky agresívneho
správania. Na podnet od občanov a pána poslanca Barančoka bol v doprovode terénnych sociálnych
pracovníkov vyšetrený na psychiatrickej abmulancii NsP Brezno. Ešte v deň deň MUDr. Snárska
zariadila hospitalizáciu v psychiatrickej nemocnici v Kremnici. 12.09.2017 bol prepustený a vrátil
sa do Brezna. Pracovníci odboru s ním naďalej pracujú. Čo sa týka útokov a agresívneho správania
nie je v kompetencii pracovníkov odboru ani komisie pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť
o občana danú situáciu riešiť. Odporúča sa občanom podať trestné oznámenie a riešiť to
s príslušníkmi policajného zboru.

K bodu 4
Diskusia: Členovia komisie diskutovali k aktuálnym témam ako je výstavba nájomných bytov,
naďalej rómska problematika, otvorenie obchvatu mesta a iné.

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

