ZÁPISNICA
zo 4 . zasadnutia Komisie pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo
Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou,
konaného dňa 12.09.2019
čas konania: od 15.00 do 16.30 hod.
miesto konania: Mestský úrad, Školská 2, Moldava nad Bodvou
Prítomní: Ing. Roland Cingeľ – predseda, Ladislav Zupko, Jaroslav Pupala,
MUDr. Erika Csachová, Ing. Eva Chválová, Ottó Bodnár.
Neprítomní: Ing. Ján Csala - ospravedlnený
Zapisovateľka: Mgr. Gabriela Király
Ostatní prítomní: PaedDr. Klára Vranaiová, Iveta Koroncziová
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie rokovania komisie
2. Petícia ČSA 5-7
3. Terénna sociálna práca
4. Prejednanie žiadostí o pridelenie bytu
5. Rôzne
6. Záver
K bodu č. 1 Otvorenie rokovania komisie
Rokovanie komisie otvoril Roland Cingeľ – predseda komisie, privítal členov komisie
a oboznámil ich s programom. Pri zahájení rokovania boli prítomní 6 členovia komisie,
komisia bola uznášania schopná.
Členovia komisie nepredložili žiadne pozmeňujúce návrhy k programu rokovania.
Hlasovanie č.1 za predložený návrh programu
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2 Petícia ČSA 5-7
PaedDr. Klára Vranaiová informovala prítomných s obsahom petície občanov z ČSA 5-7.
Petícia bola postúpená na právny odbor úradu, ktorý sa ňou bude zaoberať.
Hlasovanie č.2
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 11/2019:
Komisia berie na vedomie postup Mestského úradu pri vybavení petície.

K bodu č. 3 Terénna sociálna práca
PaedDr. Klára Vranaiová informovala prítomných , že od 01.09.2019 skončil Národný projekt
Terénna sociálna práca Implementačnej agentúry MPSVaR SR, tj. skončili činnosť dvaja
terénni soc. pracovníci a dvaja terénni pracovníci. Z uvedeného dôvodu, sa Mesto rozhodlo
prijať do pracovného pomeru dvoch terénnych sociálnych pracovníkov od 16.09.2019. V
prípade, že MPSVaR SR vyhlási novú výzvu na zapojenie sa do projektu TSP Mesto po
prehodnotení podmienok rozhodne o zapojení sa do projektu.
Hlasovanie č.3
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 12/2019:
Komisia súhlasí s prijatím dvoch terénnych sociálnych pracovníkov od 16.09.2019.
K bodu č. 4 Prejednanie žiadostí o pridelenie bytu
Pani Koroncziová informovala prítomných, že k 30.09.2019 sa uvoľnia byty a to:
3 izbový byt č. 8 na Novej 26
2 izbový byť č. 2 na Novej 3
Zároveň p. Máthéová požiadala o výmenu dvojizbového bytu číslo 20 na Novej 3.
Komisia po prehodnotení poradovníka navrhla prideliť byty:
Pani
trojizbový byt č. 8 na Novej 26
pani
dvojizbový byt č. 20 na Novej 3
pánovi
dvojizbový byt č. 2 na Novej 3
Komisia hlasovala o nasledovne:
Hlasovanie č.4
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 13/2019:
Komisia navrhuje prideliť byty nasledovne:
Pani
trojizbový byt č. na Novej 26
pani
dvojizbový byt č. 20 na Novej 3
pánovi
dvojizbový byt č. na Novej 3
Zároveň komisia aj o náhradníkovi. Za náhradníka na 2 izbový byt na ulici Novej č. 3 navrhla
p.
.
Komisia hlasovala o náhradníkovi nasledovne:
Hlasovanie č.5
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 14/2019:
Komisia navrhuje za náhradníka na dvojizbový byt na Novej ulici č. 3 pána

.

Pani Koroncziová predložila žiadosť pani
, ktorá žiada o zmenu nájomnej
zmluvy v časti nájomca, tj. aby bola nájomná zmluva uzatvorená s jej dcérou
. Členovia komisie nesúhlasia s touto zmenou.
Komisia hlasovala o nasledovne:
Hlasovanie č.4
Prítomní: 6
Za: 0
Proti: 6
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 14/2019:
Komisia nesúhlasí so zmenou v nájomnej zmluve uzatvorenej s pani
časti nájomca.

v

K bodu č. 4 Rôzne
Prednostka úradu PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. informovala prítomných o postupe
stravovania sa v školských zariadenia, o vykonaných rekonštrukčných prácach v Zariadení
pre seniorov Sv. Alžbety, o činnosti Denného centra.
Pani Ing. Eva Chválová požiadala o možnosť prevádzkovania predškolských zariadení aj
počas prázdnin. Aj ostatní členovia komisie vyhlásili nesúhlas s tým, že Materské škôlky sú
počas prázdnin zatvorené a preto navrhli, aby sa touto otázkou Mesto zaoberalo.
Komisia hlasovala o nasledovne:
Hlasovanie č.6
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 15/2019:
Komisia navrhuje, aby bola prevádzka Materských škôlok zabezpečená aj počas prázdnin.
K bodu č. 9 Záver
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie komisie.
Zapísala: Mgr. Gabriela Király, tajomníčka komisie
..........................................
Ing. Roland Cingeľ
predseda komisie
Táto zápisnica má 3 strany.
V Moldave nad Bodvou, dňa 12.09.2019 v čase od 15.00 do 16.30 hod.

