MESTO BREZNO

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

Číslo spisu:
2021/12506-3

Brezno
20.09.2021

ZÁPIS č. 04/2021
Zo zasadnutia komisie pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov MsZ mesta Brezna
konaného dňa 20.09.2021

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

Program:
1. Privítanie
2. Prerokovanie materiálov do MsZ – osobitný zreteľ, Správa o plnení Komunitného plánu
sociálnych služieb mesta Brezna na roky 2014-2022 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
Žiadosť MUDr. Iryny Hats, bytom Dobroliubova 11 Dubno – Ukrajina 36500 o prenájom
nehnuteľného majetku mesta Brezna – 1 izbového bytu v Brezne na ul. Štvrť Ladislava
Novomestského 1230/8 A, byt č. 19
Hlasovanie: komisia vzala na vedomie žiadosť Iryny Hats, bytom Dobroliubova 11 Dubno –
Ukrajina 36500 o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – 1 izbového bytu v Brezne na ul.
Štvrť Ladislava Novomestského 1230/8 A, byt č. 19 a odporúča ju chváliť MsZ ako prípad hodný
osobitného zreteľa
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 - Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb
mesta Brezna na roky 2014 – 2022 za rok 2020. O priebežnom plnení Komunitného plánu členov
komisie podrobne informovala PhDr. Janka Lemberková – vedúca odboru starostlivosti
o obyvateľa. K plneniu – ukončenie výstavby a registrácie ZPS a DS Boženka. Predpokladané
uvedenie do prevádzky január 2022. Niektoré aktivity vzhľadom na nepriaznivú pandemickú
situáciu sa nerealizovali, napriek tomu prebiehali aktivity práve v súvislosti s aktuálnou situáciou,
ktoré boli náročné – distribúcia respirátorov a vitamínov pre seniorov, ktorých je v meste Brezne
vyše 5000 (respirátory boli doručované do schránok občanov, vitamíny si preberali v Dennom
centre), posilnená je aj vyhľadávacia činnosť osamelých seniorov a ľudí bez domova. Výstavba
Komunitného centra sa nezrealizovala – aktivity sa napriek tomu uskutočňujú v náhradných
priestoroch.

Stanovisko komisie
Členovia komisie Správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Brezna na roky
2014 – 2022 za rok 2020 vzali na vedomie.

K bodu 3
Rôzne
Vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa informovala členov komisie o aktuálnej novinke –
SENIOR KARTA – seniori nad 60 rokov budú mať možnosť zliav v určitých prevádzkach, ktoré
prejavia záujem.
Plánovaná je výstavba zariadenia pre deti do troch rokov, boli spustené do prevádzky triedy pre
autistické deti – jedna trieda MŠ (4 deti), jedna trieda ZŠ (2 deti).
Jedným z bodom komunitného plánu je prizývať na zasadnutie komisie aj zástupcov zdravotne
ťažko postihnutých – možnosť pripomienkovať a podávať návrhy na zlepšenie ich životnej situácie
v meste.

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

