ZÁPISNICA
z 9. zasadnutia Komisie pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo
Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou,
konaného dňa 14.10.2020
čas konania: od 15.30 do 17.30 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: JUDr. Ing. Slavomír Borovský
PaedDr. Klára Vranaiová PhD.

PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie rokovania komisie
2. Prerokovanie návrhu VZN o prideľovaní bytov do nájmu vo vlastníctve Mesta Moldava
nad Bodvou
3. Projekt prestupného bývania – uvoľnenie bytového domu na ulici ČSA 5, 7
4. Žiadosť obyvateľov Novej č. 3 o namontovanie bezpečnostných kamier
5. Činnosť škôl a škol. zariadení, Zariadenia pre seniorov, Denného centra a Komunitného
centra v čase núdzového stavu
6. Žiadosť občanov o možnosť stravovania v šk. jedálni
7. Projekty Mesta - Výzva z Grantov EHP a Nórska na prekladanie žiadosti o projekt v rámci
programu „MIESTNY ROZVOJ, ZNIŽOVANIE CHUDOBY A INKLÚZIA RÓMOV“
8. Projekt Lidl - Podeľ sa a pomôž
9. Rôzne
10. 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 bez zmeny.
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2 Prerokovanie návrhu VZN o prideľovaní bytov do nájmu vo vlastníctve
Mesta Moldava nad Bodvou
PaedDr. Klára Vranaiová, PhD oboznámila prítomných o návrhu VZN. Po prediskutovaní
jednotlivých článkov VZN členovia komisie schválili návrh VZN v predloženom znení.
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 11/2020
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh VZN o prideľovaní bytov do
nájmu vo vlastníctve Mesta Moldava nad Bodvou
K bodu č. 3 Projekt prestupného bývania – uvoľnenie bytového domu na ulici ČSA 5, 7
PaedDr. Klára Vranaiová, PhD informovala prítomných o Projekte prestupného bývania
a uvoľnení bytového domu n ulici ČSA 5, 7.
Hlasovanie č. 3
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 12/2020
Komisia berie na vedomie postup Mestského úradu pri realizácii Projektu prestupného
bývania.
K bodu č. 4 Žiadosť obyvateľov Novej č. 3 o namontovanie bezpečnostných kamier
PaedDr. Klára Vranaiová, PhD informovala prítomných, že v bytovom dome sa v súčasnej
dobe realizuje oprava domových zvončekov. S nájomníkom, ktorý porušoval domový
poriadok bola vypovedaná nájomná zmluva a od uvedeného času nie je hlásené zo strany
nájomníkov porušovanie domového poriadku. Z uvedeného dôvodu sa v najbližšej dobe
nebude realizovať namontovanie kamier v objekte.
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 13/2020
Komisia berie na vedomie postup Mestského úradu pri vybavené žiadosti obyvateľov Novej
č. 3

K bodu č. 5 Činnosť škôl a škol. zariadení, Zariadenia pre seniorov, Denného centra a
Komunitného centra v čase núdzového stavu
PaedDr. Klára Vranaiová, PhD oboznámila prítomných z opatreniami súvisiacimi s Covid-19
v jednotlivých zariadeniach mesta.
Komisia hlasovala nasledovne:
Hlasovanie č. 5
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 14/2020:
Komisia berie na vedomie prijaté opatrenia súvisiace s Covid-19 v jednotlivých zariadeniach
mesta.
K bodu č. 6 Žiadosť občanov o možnosť stravovania v šk. jedálni
PaedDr. Klára Vranaiová, PhD informovala prítomných, že od 01.10.2020 je pozastavené
poskytovanie stravovania dôchodcov v Penzióne Bodva. Stravovanie sa poskytuje od
08.10.2020 v jedálňach základných škôl na ulici ČSA a Severná. Žiadosti občanov bolo
vyhovené.
Komisia hlasovala nasledovne:
Hlasovanie č. 6
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 15/2020:
Komisia berie na vedomie informáciu o poskytovaní stravovania dôchodcov v šk. jedálňach
K bodu č. 7 Projekty Mesta - Výzva z Grantov EHP a Nórska na prekladanie žiadosti o
projekt v rámci programu „MIESTNY ROZVOJ, ZNIŽOVANIE CHUDOBY A
INKLÚZIA RÓMOV“
PaedDr. Klára Vranaiová, PhD PaedDr. Klára Vranaiová, PhD informovala prítomných, že
mesto pripravuje projekt v rámci programu MIESTNY ROZVOJ, ZNIŽOVANIE
CHUDOBY A INKLÚZIA RÓMOV“. Cieľom je podpora projektov zlepšujúca prístup
zraniteľných detí a mládeže k širšiemu okruhu mimoškolských činností s cieľom zlepšiť ich
osobný rozvoj a poskytnúť im zručnosti zvyšujúce ich šance uspieť v spoločnosti
prostredníctvom vytvorenia multifunkčného centra pre mládež.
Komisia hlasovala nasledovne:
Hlasovanie č. 7
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 16/2020:
Komisia berie na vedomie zámer mesta zapojiť sa do projektu v rámci programu MIESTNY
ROZVOJ, ZNIŽOVANIE CHUDOBY A INKLÚZIA RÓMOV“
K bodu č. 8 Projekt Lidl - Podeľ sa a pomôž
Mgr. Gabriela Király informovala prítomných, že sa mesto zapojilo do projektu Potravinovej
zbierky s jedným z najväčších potravinových reťazcov na Slovensku – Lidl Slovenská
republika, v.o.s.
Zákazníci budú mať možnosť, po zaplatení svojho nákupu, venovať časť nakúpených
trvanlivých a suchých potravín do špeciálne označeného koša, v zóne za pokladnicami. Kôš je
označený názvom projektu „Podeľ sa a pomôž". Táto potravinová podpora pomôže priamo v
našom meste obyvateľom ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením.
Komisia hlasovala nasledovne:
Hlasovanie č. 8
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 17/2020:
Komisia berie na vedomie informáciu o zapojení sa Mesta do projektu Lidl – Podeľ sa a
pomôž
K bodu č. 9 Rôzne
V rámci bodu rôzne prerokovala komisia opätovne žiadosť o pridelenie bytu p.
. Nakoľko menovaný nespĺňa podmienky zaradenia žiadosti o zoznamu uchádzačov
o byt podľa čl. V ods. 7 písm. d) VZN č. 101 navrhuje nezaradiť žiadosť do zoznamu
uchádzačov o byt.
Hlasovanie č. 9
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 18/2020:
Komisia navrhuje nezaradiť žiadosť pána

do zoznamu uchádzačov o byt.

Komisia prerokovala žiadosť pani
a
o prepis bytu
č. 7 na ulici ČSA 3. Komisia navrhuje zamietnuť žiadosť o prepis nájomnej zmluvy z
na
nakoľko takúto možnosť VZN č. 101
neupravuje.
Hlasovanie č.10
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

