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

Číslo spisu:
2021/12870-3

Brezno
11.10.2021

ZÁPIS č. 05/2021
Zo zasadnutia komisie pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov MsZ mesta Brezna
konaného dňa 11.10.2021

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

Program:
1. Privítanie
2. Prerokovanie materiálov do MsZ – osobitný zreteľ, aktualizácia poradovníka žiadateľov
o byt, dotácia – sociálny taxík, návrh na ocenenia mesta Brezna, návrh nového člena
komisie
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

1. Návrh na schválenie dotácie služby sociálneho taxíka v meste Brezno na rok 2022
Hlasovanie: komisia vzala na vedomie návrh na schválenie dotácie na poskytovanie služby
sociálneho taxíka v meste Brezno na rok 2022 a odporúča ho mestskému zastupiteľstvu schváliť.
Stanovisko komisie
Komisia sa návrhom zaoberala a odporúča MsZ návrh schváliť.
Prítomní: 4
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0
2. Žiadosť MUDr. Michala Poláka, bytom Otrvaňová 71 A, Košice o prenájom
nehnuteľného majetku mesta Brezna – služobného bytu na ul. Pionierska č.4
v Brezne
Hlasovanie: komisia vzala na vedomie žiadosť Michala Poláka, bytom Otrvaňová 71 A, Košice
o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – služobného bytu na u. Pionierska 4 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

3. 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

4. Návrh na ocenenie (cena mesta Brezna, cena primátora)
Členovia komisie sa týmto bodom zaoberali a za sociálnu a zdravotnú komisiu nebol prijatý žiadny
návrh na ocenenie.
5. Návrh nového člena komisie
Nebol prijatý žiadny návrh na nového člena komisie za MUDr. Stefana Arina Ianecska, ktorý sa
vzdal členstva. Členovia komisie sa zhodli na ponúknutí členstva prednostne z radov poslancov
MsZ Brezno, v prípade nezáujmu sa komisiu bude následne zaoberať novými návrhmi.

K bodu 3
Rôzne
Vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa informovala členov komisie o pripravovanej akcii
Rómovia a deň úcty k starším, ktorá sa uskutoční 27.10.2021 v Synagóge. Projekt je finančne
podporovaný VÚC BB a realizuje ho Odbor starostlivosti o obyvateľa. Je pripravený kultúrny
program (vystúpia deti zo súkromnej ZUŠ Talentárium a seniori z Prameňa). Ocenená bude pani
Bučková z Mazorníka ako dobrý príklad pre minoritu.

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

