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

Číslo spisu:
2019/10456-3

Brezno
10.05.2019

ZÁPIS č. 05/2019
Zo zasadnutia komisie pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov MsZ mesta Brezna
konaného dňa 07.05.2019

Prítomní: Bc. Ľubica Štugnerová, M.A., MUDr. Eva Laurinc-Wolframová, JUDr. Karol
Vojtko, Mgr. Silvia Dančová
Ospravedlnení: Mgr. Pavel Ambros, MUDr. Stefan Arin Ianecsko, Mgr. Eva Skačanová
Hostia: PhDr. Janka Lemberková, Mgr. Michal vetrák, Ľubomíra Auxtová
Rokovanie viedol: Bc. Ľubica Štugnerová, M.A. predsedníčka komisie pre sociálnu
a zdravotnú starostlivosť o občanov

Program:
1. Privítanie
2. Prerokovanie materiálov do MsZ – dodatok VZN, aktualizácia poradovníka, zápis do kroniky
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Záver

K bodu 1
Predsedníčka komisie pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov MsZ mesta Brezna Bc.
Ľubica Štugnerová, M.A. po otvorení zasadnutia privítala všetkých prítomných.

K bodu 2
Prerokovanie materiálov do MsZ – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o jednorazovom
príspevku pri narodení dieťaťa.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezno, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2015
o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa v znení VZN č. 08/2017 a VZN č. 04/2018
preniesla vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa PhDr. Janka Lemberková. Týmto dodatkom sa

mení výška príspevku z pôvodných 200,- € na 250,- € . Príspevkom chceme motivovať mladých
ľudí k zakladaniu rodín a zvýšeniu pôrodnosti v meste. V našom meste je príspevok jedným
z najvyšších v rámci Slovenska.
Stanovisko komisie
Komisia sa návrhom zaoberala a odporúča MsZ návrh schváliť.
Prítomní: 4
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

Prerokovanie materiálov do MsZ – návrh zápisu do mestskej kroniky za rok 2018: komisia
zobrala na vedomie návrh zápisu do mestskej kroniky za rok 2018. Prípadné pripomienky budú
predložené MsZ.

Prerokovanie materiálov do MsZ – aktualizácia 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 Brezna – Ľubomíra Auxtová
oboznámila členov komisie s novými žiadosťami o pridelenie bytu, komisia sa žiadosťami
zaoberala a zaradila ich do poradovníka.
Stanovisko komisie
Komisia odporúča MsZ schváliť aktualizáciu 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 Brezna
Prítomní: 4
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

K bodu 3
Rôzne
Člen komisie JUDr. Karol Vojtko poinformoval prítomných o stave Nemocnice s poliklinikou
v Brezne. Od 1.mája 2019 začala rekonštrukcia časti nemocnice a to príjmového oddelenia
a operačných sál vo výške 8,3 milióna eur. Naďalej ale v nemocnici chýbajú lekári, personálny stav
je dopĺňaný lekármi a sestrami z Ukrajiny. Lekárov, najmä odborných ubúda. Vedenie nemocnice
zaviedlo motivačné programy. Ďalšie pracovné zasadnutie komisie sa uskutoční na pôde NsP
Brezno.
Poslankyňa VUC BB MUDr. Eva Laurinc-Wolframová pozvala členov komisie na výjazdové
stretnutie spolu s komisiou pre sociálne veci pri VUC BB v rámci spolupráce.

K bodu 4
Diskusia
Voľná diskusia k predchádzajúcim témam.

K bodu 5
Záver
Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka komisie Bc. Ľubica Štugnerová, M.A. a poďakovala
prítomným za účasť.

Bc. Ľubica Štugnerová
predsedníčka komisie

Mgr. Janka Zubáková
sekretárka komisie

