ZÁPISNICA
zo 7 . zasadnutia Komisie pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo
Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou,
konaného dňa 28.01.2020
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,
Ing. Ján Csala, Ladislav Zupko, Jaroslav Pupala, MUDr. Erika Csachová
Neprítomní: Otto Bodnár
Zapisovateľka: Mgr. Gabriela Király
Ostatní prítomní: Iveta Koroncziová
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie rokovania komisie
2. Schválenie dotácie
3. Žiadosť o pozastavenie dražby
4. Prejednanie žiadostí o pridelenie bytu
5. Rôzne
6. 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 6 členovia komisie,
komisia bola uznášania schopná.
Členovia komisie nenavrhli nové body do programu ani jeho zmenu a program rokovania
jednohlasne schválili.
Hlasovanie č.1 za predložený návrh programu
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2 Schválenie dotácie
Ing. Roland Cingeľ oboznámil prítomných so žiadosťami o dotácie. Na Mestský úrad boli v
zákonnej lehote doručené dve žiadosti o dotácie týkajúce sa sociálnej oblasti a to:
Slovenský zväz zdrav. postihnutých, ktorý žiada o dotáciu na svoju činnosť vo výške 1000 € a
Klub abstinujúcich Bodva, ktorý žiada o dotáciu na svoju činnosť vo výške 750,00 €. Mesto
Moldava nad Bodvou vo svojou rozpočte vyčlenilo na túto činnosť sumu vo výške 600 €.
Predseda komisie navrhol uvedenú sumu rozdeliť v rovnakej výške a to:
Slovenský zväz zdrav. postihnutých 300 €
Klub abstinujúcich Bodva 300 €
Členovia komisie jednohlasne schválili rozdelenie dotácie podľa hore uvedeného návrhu.

Hlasovanie č.2
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 1/2020:
Komisia navrhuje Mestskému zastupiteľstvu schváliť dotácie nasledovne:
Slovenský zväz zdrav. postihnutých 300 €
Klub abstinujúcich Bodva 300 €
K bodu č. 3 Žiadosť o pozastavenie dražby
Mgr. Király oboznámila prítomných s dvomi žiadosťami o pozastavenie dražby dvoch bytov
na ulici Rožňavskej. Dražba sa uskutočnila 14.01.2020. Byty neboli predané.
Komisia vzala hore uvedené na vedomie.
Hlasovanie č.3
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4 Prejednanie žiadostí o pridelenie bytu
Pani Koroncziová informovala prítomných, že k 31.01.2020 sa uvoľní byt a to:
byt č. 1 na Novej 3
Komisia po prehodnotení poradovníka navrhla prideliť byt :
pani
Komisia hlasovala o nasledovne:
Hlasovanie č.4
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 24/2019:
Komisia navrhuje prideliť byty nasledovne:
byt č. 1 na Novej 3 pani
Komisia prehodnotila žiadosť o pridelenie bytu p.
, zároveň zhodnotila, že
žiadosť nespĺňa náležitosti podľa VZN č. 101 a z uvedeného dôvodu navrhuje nezaradiť
žiadosť do poradovníka.
Komisia hlasovala o nasledovne:

Hlasovanie č.5
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Pani Koroncziová oznámila prítomným, že je voľný aj 2-izbový byt v obci Štós, ale nie je oň
záujem.
Pán Csala navrhol, aby sa byt odpredal. Pán Pupala navrhol, aby sa byt pridelil prípadnému
žiadateľovi aj bez schválenia komisie.
Komisia hlasovala za oba návrhy nasledovne:
Hlasovanie č.6
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 2/2020:
Komisia navrhuje Mestskému úradu odpredať 2-izbový byt v obci Štós.
Hlasovanie č.7
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 3/2020:
Komisia navrhuje Mestskému úradu prideliť 2-izbový byt v obci Štós žiadateľovi po splnení
VZN č. 101, bez schválenia Komisie pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo z
dôvodu urýchlenia obsadenia bytu.
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 3 strany.
V Moldave nad Bodvou, dňa 28.01.2020 v čase od 16.00 do 17.00 hod.

