ZÁPISNICA
z 3 . zasadnutia Komisie pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo
Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou,
konaného dňa 19.06.2019
čas konania: od 16.00 do 17.15 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: PaedDr. Klára Vranaiová, Iveta Koroncziová

PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie rokovania komisie
Systém prestupného bývania
Prejednanie žiadostí o pridelenie bytu
Rôzne
Záver

K bodu č. 1 Otvorenie rokovania komisie
Rokovanie komisie otvoril Roland Cingeľ – predseda komisie, privítal členov komisie
a oboznámil ich s programom. Pri zahájení rokovania boli prítomní 7 členovia komisie,
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 Systém prestupného bývania
Prednostka úradu PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. predstavila prítomným projekt prestupného
bývania, na základe výzvy o nenávratný finančný príspevok Ministerstva vnútra SR zametanú
na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s
prvkami prestupného bývania. Mesto prejavilo záujem sa do uvedenej výzvy prihlásiť.
Členovia komisie nemali žiadne pozmeňujúce návrhy zámeru mesta.
Hlasovanie č.2
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 8/2019:
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť Systém bývania s prvkami
prestupného bývania pre mesto Moldava nad Bodvou
K bodu č. 3 Prejednanie žiadostí o pridelenie bytu
Pani Koroncziová informovala prítomných, že pán
do dnešného dňa neprevzal
pridelený byt a preto navrhla, aby v prípade, že pán
byt neprevezme bol určený
náhradník. Na základe prehodnotenia poradovníka komisia navrhla za náhradníka pána
.
Komisia hlasovala o náhradníkovi nasledovne:
Hlasovanie č.3
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 9/2019:
Komisia navrhuje za náhradníka na jednoizbový byt na Novej ulici č. 3 pána

.

Pani Koroncziová informovala prítomným, že v mesiaci 8/2019 sa uvoľní 1 izbový byt na
ulici Novej 3 byt č. 27 Komisia po prehodnotení poradovníka navrhla prideliť jednoizbový
byt pani
.
Komisia hlasovala o nasledovne:
Hlasovanie č.4
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 9/2019:
Komisia navrhuje prideliť jednoizbový byt na Novej ulici č. 3 byt č. 27 pani
.
K bodu č. 4 Rôzne
Prednostka úradu PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. informovala prítomných, že Mesto
nepripravuje zvyšovanie cien nájomného pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na
Poliklinike. MUDr. Csachová požiadala o písomné stanovisko mesta.
Pani Vranaiová navrhla, že zorganizuje osobné stretnutie s poskytovateľmi zdravotnej
starostlivosti.

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 3 strany.
V Moldave nad Bodvou, dňa 19.06. 2019 v čase od 16.00 do 17.15 hod.

