ZÁPISNICA
z 2 . zasadnutia Komisie pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo
Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou,
konaného dňa 30.05.2019
čas konania: od 15.00 do 18.00 hod.
miesto konania: Mestský úrad, Školská 2, Moldava nad Bodvou
Prítomní: Ing. Roland Cingeľ – predseda, Ladislav Zupko, Ing. Ján Csala, Jaroslav Pupala,
MUDr. Erika Csachová, Ing. Eva Chválová, Ottó Bodnár.
Zapisovateľka: Mgr. Gabriela Király
Ostatní prítomní:

PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie rokovania komisie
Kontrola plnenia uznesení
Zmena Štatútu Zariadenia pre seniorov
Zmena VZN č. 98
Aktualizácia Komunitného plánu soc. služieb
Stav pohľadávok n.o. Zachraňujeme životy
Prejednanie žiadostí o pridelenie bytu
Rôzne
Záver

K bodu č. 1 Otvorenie rokovania komisie
Členovia komisie svoje rokovanie zahájili návštevou Zariadenia pre seniorov Sv. Alžbeta,
Hlavná 87, kde ich privítala riaditeľka Mgr. Sopková. Počas obhliadky priestorov zariadenia
riaditeľka oboznámila prítomných s fungovaním a prevádzkou zariadenia ako aj z
technickými nedostatkami, ktoré je treba priebežne odstrániť, tak aby boli splnené štandardy
poskytovania soc. služieb podľa zákona 448/2008 Z.z.
Ďalšou zastávkou komisie boli priestory Denného centra, kde ich aj s niektorými členmi
privítala vedúca p. Gaálová. Pri obhliadke priestorov oboznámila členov komisie s
fungovaním DC a s jeho aktivitami.
Rokovanie komisie pokračovalo na MSÚ Školská 2. Roland Cingeľ – predseda komisie,
privítal členov komisie a oboznámil ich s programom. Pri zahájení rokovania boli prítomní 6
členovia komisie (neprítomný - Ladislav Zupko), 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 Kontrola plnenia uznesení
Predseda komisie skonštatoval, že na predchádzajúcom zasadnutí neboli prijaté žiadne
uznesenia.

K bodu č. 3 Zmena Štatútu Zariadenia pre seniorov
Predseda komisie predložil návrh zmeny Štatútu Zariadenia pre seniorov Sv. Alžbety. Návrh
bol doručený členom komisie pred jej zasadnutím. Členovia po oboznámení sa z obsahom
nemali žiadne pozmeňujúce návrhy.
Hlasovanie č.3
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 1/2019:
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prijať Návrh zmeny Štatútu Zariadenia pre
seniorov Sv. Alžbety v plnom rozsahu.
K bodu č. 4 Zmena VZN č. 98
Mgr. Király predložila návrh dodatku č. 1 k VZN č. 98 o poskytovaní príspevku na
stravovanie pre dôchodcov v Moldave nad Bodvou. Návrh bol doručený členom komisie pred
jej zasadnutím. Členovia po oboznámení sa z obsahom nemali žiadne pozmeňujúce návrhy.
Hlasovanie č.4
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 2/2019:
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prijať Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 98
plnom rozsahu.

v

K bodu č. 5 Aktualizácia Komunitného plánu soc. služieb
Mgr. Király predložila návrh Aktualizácie č. 1 Komunitného plánu soc. služieb v Moldave
nad Bodvou. Návrh bol doručený členom komisie pred jej zasadnutím. Členovia po
oboznámení sa z obsahom nemali žiadne pozmeňujúce návrhy.
Hlasovanie č.5
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 3/2019:
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prijať Návrh Aktualizácie č. 1 Komunitného
plánu soc. služieb v Moldave nad Bodvou.
K bodu č. 6 Stav pohľadávok n.o. Zachraňujeme životy
Predseda komisie ako aj člen správnej rady n.o. Zachraňujeme životy p. Cingeľ oboznámil
prítomných o stave pohľadávok n.o. Zároveň uviedol, že Správna rada n.o. v najbližšej dobe
navrhne osobné stretnutie s veriteľmi a vyjedná podmienky zníženia, likvidácie pohľadávok.
MUDr. Csachová uviedla, že sa šíri medzi lekármi na Poliklinike informácia, že Mesto chce
pristúpiť k zvýšeniu nájmu. Z uvedeného dôvodu navrhla, aby Mesto dalo písomné
stanovisko k zmene výšky nájmu. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
Hlasovanie č.6
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 4/2019:
Komisia žiada Mestský úrad o zaslanie písomného stanoviska o zmene nájmu pre
poskytovateľov zdrav. starostlivosti na Poliklinike
K bodu č. 7 Prejednanie žiadostí o pridelenie bytu
Pani Koroncziová predložila prítomným poradovník žiadostí o pridelenie bytu platný od
01.01.2019. Celkovo bolo do dňa konania zasadnutia komisie zaradených do poradovníka 18
žiadostí, ktoré spĺňajú podmienky zaradenia do evidencie podľa čl. V VZN č. 101 o
prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou.
Bolo prijatých 8 žiadostí ktoré nespĺňajú podmienky hore uvedeného VZN. Po preštudovaní
žiadostí členovia komisie navrhli nezaradiť uvedené žiadosti do poradovníka a písomne
oznámiť žiadateľom dôvod nezaradenia žiadosti do poradovníka podľa VZN č. 101:
Zuzana Dubravská - čl. VI. ods. 3
Renáta Veselková - čl. V ods. 7 písm. b)
Eva Žigová - čl. VI ods. 1 písm. d)
čl. VI. ods. 1 písm. b) a f)
čl. VI. ods. 3
Gabriel Doboš - čl. V. ods. 7 písm. h)
Kristína Horváthová - cl. VI. ods. 1 písm. e)
Nikolaj Fényes - čl. V. ods. 7 písm. c)
Szabolcs Galyas - čl. V. ods. 7 písm. a)
Jozef Bastyúr - (výmena bytu) má nedoplatok na nájomnom 2465,32 € a na KO 357,96 €
Komisia hlasovala o nezaradení 8 žiadostí do poradovníka nasledovne:
Hlasovanie č.6
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 6/2019:
Komisia odporúča nezaradiť o poradovníka 8 žiadostí o pridelenie bytu Mestskému úradu.
V najbližšej dobe budú voľné dve jednoizbové byty na ulici Novej č. 3 byt č. 5 a byt č. 19. Tie
Po prehodnotení poradovníka odporúča komisia prideliť:
byt č.5 : Júliusovi Tancerovi
byt č. 19: Andrejovi Fabovi
Komisia hlasovala o pridelení bytov nasledovne:
Hlasovanie č.7
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 7/2019:
Komisia odporúča Mestskému úradu prideliť byty"
byt č.5 : Júliusovi Tancerovi
byt č. 19: Andrejovi Fabovi
K bodu č. 8 Rôzne
Neboli žiadne návrhy a pripomienky.
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 4 strany.
V Moldave nad Bodvou, dňa 30.05 2019 v čase od 15.00 do 18.00 hod.

