MESTO BREZNO

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

Číslo spisu:
2021/11227-3

Brezno
17.05.2021

ZÁPIS č. 02/2021
Zo zasadnutia komisie pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov MsZ mesta Brezna
konaného dňa 17.05.2021

Prítomní: Bc. Ľubica Štugnerová, M.A., Mgr. Pavel Ambros, JUDr. Karol Vojtko, MUDr.
Stefan Arin Ianecsko, Mgr. Eva Skačanová, Mgr. Silvia Dančová
Ospravedlnení: MUDr. Eva Laurinc-Wolframová
Hostia: PhDr. Janka Lemberková, Ľubomíra Auxtová
Rokovanie viedol: Bc. Ľubica Štugnerová,M.A.

Program:
1. Privítanie
2. Prerokovanie materiálov do MsZ – Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb
v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári „Boženka“, aktualizácia poradovníka
žiadateľov o byt, zápis do mestskej kroniky za rok 2020
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 poskytovaní
sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári „Boženka“
S návrhom VZN oboznámila členov komisie vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa PhDr. Janka
Lemberková. Podrobne referovala v akom štádiu sa v súčasnosti stavba nachádza a aký bude ďalší
postup. Informovala o časovom horizonte spustenia do prevádzky, koľko personálu je potrebné mať
k dispozícii, s akými úhradami za poskytované služby mesto počíta, aké budú celkové náklady na
prevádzku zariadenia. Vyčerpávajúco zodpovedala na všetky otázky členov komisie.
Stanovisko komisie
Komisia sa návrhom zaoberala a odporúča MsZ návrh schváliť.
Prítomní: 6
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0
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: 6
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0
Prerokovanie materiálov do MsZ – návrh zápisu do mestskej kroniky za rok 2020: komisia
zobrala na vedomie návrh zápisu do mestskej kroniky za rok 2020. Pripomienky zaslané mailom
kronikárke mesta PhDr. Anne Štulrajterovej.
Prítomní: 6
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0
K bodu 3
Rôzne
Komisia sa zaoberala nepriaznivou situáciou v oblasti zdravotníctva, najmä absenciou lekárov –
špecialistov v našom okrese Brezno. Chýbajú najmä oční lekári z dôvodu odchodu do dôchodku ale
aj z iných oblastí, nakoľko je Brezno spádovou oblasťou pre Horehron. Ľudia sú nútení cestovať za
lekárskou starostlivosťou do Banskej Bystrice.
Komisia sa tiež zaoberala otázkou osobitného zreteľa pri riešení bytovej situácie v prípade, že ide
o zamestnanca mesta. Ide o podobnú situáciu ako pri zamestnancoch nemocnice – udržateľnosť

zamestnanca v pracovnej pozícii opatrovateľka, nakoľko na pracovnom trhu dopyt prevyšuje
ponuku a čím ďalej je náročnejšie zamestnať vhodnú opatrovateľku. Čo sa týka konkrétnej pozície
opatrovateľky - príjem predstavuje minimálu mzdu a z tohto dôvodu je finančne náročné zabezpečiť
si vlastné bývanie alebo komerčný podnájom.
Pán JUDr. Karol Vojtko informoval členov komisie o pokračovaní modernizácie nemocnice –
začínajú s rekonštrukciou ÁRA.
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,M.A.
predsedníčka komisie

Mgr. Janka Zubáková
sekretárka komisie

