MESTO BREZNO

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

Číslo spisu:
2018/6306-3

Brezno
10.05.2018

ZÁPIS č. 03/2018

Zo zasadnutia komisie pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov MsZ mesta Brezna
konaného dňa 10.05.2018

Prítomní: MUDr. Eva Laurinc Wolframová, Iveta Ledňová, MUDr. Emília Bučková,
Mgr.Ľubica Štugnerová, Mgr. Eva Zákalická,
Ospravedlnení: Mgr. Iveta Húsenicová, Monika Medveďová, Jozef Baliak, Markéta
Šuránková
Hostia: Mgr. Michal Vetrák
Rokovanie viedol: MUDr. Eva Laurinc Wolframová, predsedníčka komisie pre sociálnu
a zdravotnú starostlivosť o občanov

Program:
1. Privítanie
2. Prerokovanie materiálov do MsZ - VZN o hospodárení s bytmi v bytovom dome ŠLN,
prerokovanie zápisov do mestskej kroniky
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:
Prerokovanie materiálov do MsZ – návrh na Všeobecne záväzného nariadenia o prideľovaní
nájomných bytov v bytovom dome súpis č. 1230 na ul. Štvrť Ladislava Novomeského v Brezne
predkladá odbor vnútornej správy. S návrhom členov komisie podrobne oboznámil Mgr. Michal
Vetrák. Komisia sa návrhom dôkladne zaoberala a vzala na vedomie návrh s pripomienkou,

nakoľko žiadateľmi môžu byť aj občania , ktorí nemajú trvalý pobyt na území mesta Brezna, aby
v prípade, že ide o žiadateľa s trvalým pobytom mimo mesta Brezna bolo súčasťou žiadosti
potvrdenie príslušného odboru či oddelenia mestského resp. obecného úradu o tom, že žiadateľ
nemá žiadne nevyrovnané finančné či iné záväzky voči obci, kde trvalý pobyt má.
Stanovisko komisie
Komisia vzala na vedomie a odporúča MsZ schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia
o prideľovaní nájomných bytov v bytovom dome súpis č. 1230 ulica Štvrť Ladislava Novomeského
s pripomienkou: navrhujeme, aby súčasťou žiadosti bolo potvrdenie príslušného odboru resp.
oddelenia mestského resp. obecného úradu, že žiadateľ má vyrovnané záväzky voči obci, v ktorej
má trvalý pobyt.
Prítomní: 5
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0
Prerokovanie materiálov do MsZ – návrh zápisu do mestskej kroniky za rok 2017: komisia zobrala
na vedomie návrh zápisu do mestskej kroniky za rok 2017.
K bodu 3
Rôzne
Členovia komisie sa zaoberali pripomienkou vhodnejších priestorov pre prevádzkovanie pedikúry
na základe upozornení zo strany seniorov. Služba už ale nie je poskytovaná v rámci sociálnych
služieb – benefitov ako v minulosti spolu s kaderníctvom a holičstvom, ale je komerčná.
K bodu 4
Diskusia
Členovia komisie debatovali o možnostiach a realizácii podujatí pre vekovo rôzne cieľové skupiny
obyvateľov s potrebou určitého sociálneho zázemia zo strany mesta pre aktívny relax a oddych pri
svojom pracovnom vyťažení. Jedna členka spomenula aj účelné využitie budovy Berného úradu.
Ten už však nie je majetkom mesta Brezna.
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

