ZÁPISNICA
z 10. zasadnutia Komisie pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo
Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou,
konaného dňa 09.12.2020
čas konania: od 16.00 do 18.00 hod.
miesto konania: Mestský úrad, Školská 2, Moldava nad Bodvou
Prítomní: Ing. Roland Cingeľ – predseda,
Otto Bodnár, Ing. Ján Csala, Ladislav Zupko, Jaroslav Pupala, MUDr. Erika Csachová
Neprítomní: Ing. Eva Chválová
Zapisovateľka: Mgr. Gabriela Király
Ostatní prítomní: JUDr. Ing. Slavomír Borovský
PaedDr. Klára Vranaiová PhD.
Iveta Koroncziová

PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie rokovania komisie
2. Návrh na schválenie rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2021 a roky 2022 –
2023 a stanovisko hlavného kontrolóra mesta
3. Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 98, ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré ustanovenia o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov
v Moldave nad Bodvou
4. Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 108 o sociálnych službách
v Moldave nad Bodvou
5. Oznámenie konateľky Správy bytov Bodva s.r.o. Moldava nad Bodvou o voľných bytoch
6. Informácia o RTG na poliklinike
7. Rôzne
8. 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: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu č. 2 Návrh na schválenie rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2021
a roky 2022 – 2023 a stanovisko hlavného kontrolóra mesta
PaedDr. Klára Vranaiová, PhD oboznámila prítomných o návrhu rozpočtu mesta. Zamerala sa
na sociálnu oblasť. Členovia komisie nemali žiadne výhrady k navrhovanému rozpočtu a
schválili ho v predloženom znení.
Hlasovanie č.2
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Uznesenie č. 21/2020
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť rozpočet mesta Moldava nad Bodvou
na rok 2021 a roky 2022-2023 podľa predloženého návrhu
K bodu č. 3 Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 98, ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia o poskytovaní príspevku na stravovanie pre
dôchodcov v Moldave nad Bodvou
Predseda komisie predstavil návrh dodatku č 2 VZN č. 98. PaedDr. Klára Vranaiová, PhD
vysvetlila prítomným dôvody zvýšenia stravnej jednotky z 2,50 na 2,60 €. Zároveň sa od
01.01.2021 príspevok na stravovanie pre dôchodcov nebude poskytovať žiadateľovi, ktorý
bude mať pozdĺžnosti voči Mestu.
Členovia komisie nemali žiadne pripomienky k navrhovanej zmene a schválili návrh dodatku
č. 2 VZN č. 98 v predloženom znení.
Hlasovanie č.3
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Uznesenie č. 22/2020
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť dodatok č. 2 k VZN č. 98 podľa
predloženého návrhu.
K bodu č. 4 Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 108 o sociálnych
službách v Moldave nad Bodvou
PaedDr. Klára Vranaiová, PhD predstavila prítomným o návrhu dodatku č. 2 k VZN č. 108.
Ide o zmenu prílohy č. 1 uvedeného VZN, kde sa navrhuje zníženie úhrady za pomoc pri
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v Zariadení pre seniorov a to z 3,20 € na 2,00 € /
deň a zvýšenie úhrady za ubytovanie - základná úhrada za 1. m2 a to z 0,25 € na 0,48 €/deň.
Členovia komisie nemali výhrady k navrhovanej zmene úhrad za sociálne služby a schválili
návrh dodatku č. 2 VZN č. 108 v predloženom znení.
Hlasovanie č.4
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu č. 8 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 strany.
V Moldave nad Bodvou, dňa 09.12.2020 v čase od 16.00 do 18.00 hod.

