MESTO BREZNO

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

Číslo spisu:
2018/11309-3

Brezno
08.11.2018

ZÁPIS č. 06/2018

Zo zasadnutia komisie pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov MsZ mesta Brezna
konaného dňa 06.11.2018

Prítomní: MUDr. Eva Laurinc Wolframová, MUDr. Emília Bučková, Mgr. Iveta Húsenicová,
Mgr. Ľubica Štugnerová, Mgr. Eva Zákalická, Markéta Šuránková
Ospravedlnení: Iveta Ledňová
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
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 – Komunitný plán sociálnych služieb mesta Brezno na roky
2014 – 2022 - II aktualizácia.
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Brezno na roky 2014 – 2022 jeho II aktualizáciu
predniesla vedúca odboru PhDr. Janka Lemberková. Komunitný plán sa aktualizoval v zmysle
Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách z dôvodu náväznosti na iné dokumenty
a financovania v sociálnych službách (Zariadenie starostlivosti pre deti do troch rokov veku)

Stanovisko komisie
Komisia vzala na vedomie a odporúča schváliť Komunitný plán sociálnych služieb mesta Brezna na
roky 2014 – 2022 – II aktualizáciu.
Prítomní: 8
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0
Prerokovanie materiálov do MsZ – Správa o plnení Komplexnej stratégie riešenia rómskej
problematiky na roky 2016-2022 – správu o plnení predložila vedúca odboru PhDr. Janka
Lemberková. Komisia zobrala správu o plnení na vedomie.
Stanovisko komisie
Komisia vzala na vedomie Správu o plnení Komplexnej stratégie riešenia rómskej problematiky na
roky 2016-2022
Prítomní: 8
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0
Prerokovanie materiálov do MsZ – Návrh na schválenie dotácie na poskytovanie služby
sociálneho taxíka v meste Brezno na rok 2019 – s návrhom členov komisie oboznámila vedúca
odboru starostlivosti o obyvateľa PhDr. Janka Lemberková. Komisia sa návrhom zaoberala, vzala
na vedomie a odporúča MsZ schváliť dotáciu s výhradami – výška dotácie bude rovnaká pre obidva
poskytujúce subjekty.
Stanovisko komisie
Komisia berie na vedomie a odporúča MsZ schváliť dotáciu na poskytovanie služby sociálneho
taxíka v meste Brezno na rok 2019 - v rovnakej výške pre obidva
Prítomní: 8
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0

Prerokovanie materiálov do MsZ – žiadosť Ing. Dagmar Mikovínyovej o prenájom 2-izbového
bytu. Členovia komisie sa žiadosťou zaoberali a po zvážení neodporúčajú MsZ žiadosť schváliť ako
prípad hodný osobitného zreteľa
Stanovisko komisie
Členovia komisie sa žiadosťou zaoberali a po zvážení neodporúčajú MsZ žiadosť schváliť ako
prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 8
Hlasovanie: za 0, proti 8, zdržal sa 0

K bodu 3
Rôzne
Vedúca odboru PhDr. Janka Lemberková prítomných členov poinformovala o probléme a riešení
bezdomovectva v Brezne. Hľadajú sa v súčasnej dobe priestory na vytvorenie sociálnych lôžok pre
občanov bez prístrešia, ktorých zdravotný stav neumožňuje umiestnenie v nocľahárni na preklenutie
obdobia do času umiestnenia vo vhodnom zariadení alebo vyriešenia situácie klienta.

K bodu 4
Diskusia
Členovia komisie diskutovali k aktuálnym témam.

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

MUDr. Eva Laurinc Wolframová
predsedníčka komisie

Mgr. Janka Zubáková
sekretárka komisie

