ZÁPISNICA
zo 6 . zasadnutia Komisie pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo
Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou,
konaného dňa 18.11.2019
čas konania: od 15.00 do 17.00 hod.
miesto konania: Mestský úrad, Školská 2, Moldava nad Bodvou
Prítomní: Ing. Roland Cingeľ – predseda, Ing. Eva Chválová, Ottó Bodnár,
Ing. Ján Csala.
Neprítomní: Ladislav Zupko, Jaroslav Pupala, MUDr. Erika Csachová,
Zapisovateľka: Mgr. Gabriela Király
Ostatní prítomní: PaedDr. Klára Vranaiová,PhD., Iveta Koroncziová
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie rokovania komisie
2. Zmena VZN č. 108
3. Rozpočet na r. 2020
4. MC BuBu - predloženie zmluvy
5. Prejednanie žiadostí o pridelenie bytu
6. Rôzne
7. Záver
K bodu č. 1 Otvorenie rokovania komisie
Rokovanie komisie otvoril Ing. Roland Cingeľ – predseda komisie, privítal členov komisie
a oboznámil ich s programom. Pri zahájení rokovania boli prítomní 4 členovia komisie,
komisia bola uznášania schopná.
Ing. Roland Cingeľ navrhol doplniť do programu bod. č 2 Žiadosť o odpustenie dlhu pre
Zachraňujem životy n.o. v ostatných bodoch programu je zmena iba v číslovaní. Členovia
komisie s návrhom súhlasili a zmenený program rokovania schválili.
Hlasovanie č.1 za predložený návrh programu
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2 Žiadosť o odpustenie dlhu Zachraňujeme životy n.o.
Ing. Roland Cingeľ oboznámil prítomných s finančnou situáciu n.o. a to že, pretrvávajú ešte
záväzky z minulosti, ktoré nie je možné zo súčasných príjmov uhradiť. Z dôvodu záväzkov
n.o. aj voči mestu, nie je možné požiadať mesto o dotáciu. Z uvedeného dôvodu žiada
riaditeľka n.o. o odpustenie dlhu.
Členovia komisie po prerokovaní dokumentu odporučili odpustiť dlh n.o.

Hlasovanie č.2
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 20/2019:
Komisia odporúča odpustiť dlh n.o. Zachraňujeme životy voči mestu v plnej výške.
K bodu č. 3 Zmena VZN č. 108
PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. predložila návrh zmeny VZN č. 108 o sociálnych službách, v
ktorom dochádza k zvýšeniu úhrady za domácu opatrovateľskú službu z 0,50 € na 0,60 €
podľa prílohy č. 2 a v prílohe č. 1 sa mení výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc
inej fyzickej osoby jednotne pre všetky stupne odkázanosti na sumu 3,20 €.
Zároveň pani Vranaiová uviedla, že Mestská rada schválila zvýšenie úhrady za domácu
opatrovateľskú službu na 1,0 €.
Členovia komisie súhlasili so zvýšením úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej
fyzickej osoby jednotne pre všetky stupne odkázanosti na sumu 3,20 € a zvýšením úhrady za
domácu opatrovateľskú službu na 1,0 €.
Členovia komisie pre prerokovaní návrhu VZN schválili zvýšenie úhrady za pomoc pri
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby jednotne pre všetky stupne odkázanosti na sumu
3,20 € a zvýšenie úhrady za domácu opatrovateľskú službu na 1,0 €.
Komisia hlasovala o nasledovne:
Hlasovanie č.3
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 21/2019:
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť zvýšenie úhrady za pomoc pri
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby jednotne pre všetky stupne odkázanosti na sumu
3,20 € a zvýšenie úhrady za domácu opatrovateľskú službu na 1,0 €.
K bodu č. 4 Rozpočet na r. 2020
PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. predložila návrh rozpočtu mesta na r. 2020. Členovia komisie
po prerokovaní materiálu schválili predložený návrh rozpočtu na r. 2020.
Komisia hlasovala o nasledovne:
Hlasovanie č.4
Prítomní: 4
Za: 4
Proti:0
Zdržalsa:0
Uznesenie č. 22/2019:
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu mesta na r. 2020

K bodu č. 5 MC BuBu - predloženie zmluvy
Ing. Roland Cingeľ predložil žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov pre
občianske združenie Materské centrum BuBu.
Hlasovanie č.5
Prítomní: 4
Za:4
Proti:0
Zdržalsa:0
Uznesenie č. 23/2019:
Komisia odporúča predĺžiť zmluvu o nájme nebytových priestorov pre občianske združenie
Materské centrum BuBu.
K bodu č. 6 Prejednanie žiadostí o pridelenie bytu
Pani Koroncziová informovala prítomných, že k 31.12.2019 sa uvoľní byt a to:
byt č. 21 na Novej 3
Zároveň p.
požiadala o výmenu bytu č. 1 na Novej 22.
Komisia po prehodnotení poradovníka navrhla prideliť byty :
pani
byt č. 21 na Novej 3
pani
byt č. na Novej 22 (náhradník

)

Komisia hlasovala o nasledovne:
Hlasovanie č.6
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 24/2019:
Komisia navrhuje prideliť byty nasledovne:
pani
byt č. 21 na Novej 3
pani
byt č. na Novej 22
Zároveň komisia aj o náhradníkovi. Za náhradníka na byt č. na ulici Novej č. 22 navrhla p.
.
Komisia hlasovala o náhradníkovi nasledovne:
Hlasovanie č.7
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.258/2019: Komisia navrhuje za náhradníka na byt č. na Novej ulici č. 22 pani
.
K bodu č. 4 Rôzne
Do bodu rôzne sa neprihlásil nikto z prítomných.
K bodu č. 5 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 4 strany.
V Moldave nad Bodvou, dňa 18.11.2019 v čase od 15.00 do 17.00 hod.

