
Záznam  zo zasadnutia  sociálnej a zdravotnej komisie,  
ktoré sa konalo dňa 13.11.2019 od 16.30 hod.  

 
Prítomní:  Iveta Adamčíková - predsedníčka komisie,  

Mgr. Beáta Ruszinyáková, Bc. Ingrid Dobošová,  
Mária Neveziová, Alžbeta Bukatová, Alžbeta Kabátová, 
Bc. Agáta Grančičová, Šimon Bednár, Iveta Zelinková,  
Ing. Jolana Šuleková, Mgr. art. Vladislav Klein  
- členovia komisie 

 
Hostia: Ing. Roman Matoušek 
 
Ospravedlnení:  Ing. Milan Pach, Marta Sidorjaková,  

 
Za MÚ:        Mgr. Alica Schützová                                     
  

1. Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie p. Iveta Adamčíková a zároveň 
privítala všetkých prítomných  členov komisie. 

 
2. Členovia komisie schválili doplnenie pravidiel pre poskytovanie jednorazových dávok 

(schválené na zasadnutí komisie 21.08.2019) nasledovne: 
 

„V prípade oprávnenej obavy zo zneužitia dávky táto môžu členovia komisie schváliť 
zníženie dávky.“(11-0-0)  

 
3. Prejednané  boli nasledovné žiadosti o jednorazové dávky v hmotnej núdzi: 

 
Tento bod rokovania bol neverejný. 

 
4. Členovia komisie pozitívne hodnotili uskutočnené podujatia Jesenné variácie, 

Popoludnie v knižnici pre seniorov a deti-Každý vek má svoje čaro, Jubilanti 2/2019, 
Uvítanie novorodeniatok 3/2019 a Oslava mesiaca úcty k starším. Zároveň boli 
oboznámení s pripravovanými podujatiami Tanečné popoludnie v dennom centre 
(21.11.2019 od15.00 do 20.00 hod.), Vyhodnotenie súťaže o „Najkrajší bytový dom 
a jeho okolie (22.11.2019 MÚ MČ Košice-Sídlisko KVP od 17.00 do 19.00 hod.), 
Viazanie adventných vencov (Denné centrum MČ 28.11.2019 od 15.00 do 18.00 hod.), 
Mikuláš v dennom centre (05.12.2019 Denné centrum MČ od 14.30 do 16.00 hod.), 
Zbierka 4/2019 (Denné centrum MČ06.12.2019 od 16.00 do 19.00 hod. a zbierka 
trvanlivých potravín a hygienických potrieb (farské pastoračné centrum (9.-13.12.2019 
každý deň od 16.00 do 18.00 hod.) a Vianoce na KVP (Pri fontáne 12. a 13.12.2019 
v čase od 16.00 do 20.00 hod.) 

 

 

 

 



Návrh rozpočtu na rok 2020 za sociálnu oblasť:  

Funk. 
klasif. Podpoložka Text Návrh na 

rok 2020 v € 
Poznámky + 
skutočnosť 

8.2.0 

Kultúrne služby (podujatia)     

637002 Konkurzy a súťaže 39 800,- kultúrne podujatia 

637027 
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 
- dohody 

3 000,-   

          

8.2.0/B 
Kultúrne služby (Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia)     

633006 Všeobecný materiál 100,-   

          

10.2.0/A 

Staroba (zariadenie sociálnych služieb)     

633004 Prevádzkové stroje, prístroje  150,- nákup ohrievača na 
vodu 

633006 Všeobecný materiál 900,- 
nákup vybavenia 

kuchynky a športových 
potrieb 

633009 Knihy, časopisy, noviny... 50,- 
časopis Zdravie a 
Katolícke noviny 

636001 Prenájom budov objektov  500,- 
úhrada za prenájom 
bowlingovej dráhy 

637004 Všeobecné služby 970,- 

hudobná produkcia na 
tanečné popoludnia, 

pranie obrusov a 
vyčistenie stoličiek  

637005 Špeciálne služby     

637027 
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 
- dohody 

4 000,-  odmeny vedúcich DC 

          

10.2.0/B 
Staroba (ďalšie sociálne služby)     

642014 Stravovanie dôchodcov 6 000,- 
refundované mestom 

Košice 
          

10.7.0 

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi      

642026 Jednorazové dávky v hmotnej núdzi 5 000,- 
jednorazové dávky a 
pomoc v náhlej núdzi 

 
Členovia komisie hlasovali odporúčali zapracovať predložený návrh za sociálnu oblasť do 
rozpočtu MČ Košice-Sídlisko KVP na rok 2020.  (11-0-0)  

 
Zapísala: Schützová 
 


