
  Záznam  zo zasadnutia  sociálnej a zdravotnej komisie, ktoré sa konalo  
dňa 15.07.2020 o 16.00 hod.  

 

Prítomní: Iveta Adamčíková          -   predsedníčka komisie 

                  Ing. Marta Sidorjaková   -   podpredsedníčka komisie 

Člen:         Alžbeta  Kabátová, Mgr. art. Vladislav Klein,  Ing. Jolana Šuleková,  

                  Bc. Agáta Grančičová,  Mgr. Beáta Ruszinyáková,  Alžbeta Bukatová,   

                  Iveta Zelinková,  Bc. Ingrid Dobošová, Šimon Bednár, Mária Neveziová           

Ospravedlnení:, Ing. Milan Pach  

Za MÚ : Mgr. Alica Schützová 

1. Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie pani Iveta Adamčíková. Privítala prítomných 
členov komisie. 
 

      2. Boli prejednané žiadosti o jednorazové dávky v hmotnej núdzi: 
       Tento bod rokovania bol neverejný. 

 
3. Predsedníčka komisie oboznámila členov s aktivitami mestskej časti v súvislosti s dostavbou 
Senior domu (stretnutia na KSK, Magistráte mesta Košice a súkromnými investormi). 
 
4. Bol prejednaný  materiál - Informačné tabule MČ: 
Uznesenie 20201/07/15 
Členovia Sociálnej a zdravotnej komisie odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu MČ  Košice-
Sídlisko KVP zrušenie informačných tabúľ a zároveň posilnenie a spravidelnenie informačných 
kampaní prostredníctvom citylightov a ďalších komunikačných kanálov.  
                                                                                                                                     /12-0-0/ 

5. Sťažnosti na správanie klientov zariadenia Dorka – centrum pre obnovu rodiny: 
Riaditeľka zariadenia Dorka - centrum pre obnovu rodiny Ing. Šuleková sa vyjadrila k týmto 
sťažnostiam: 
Zariadenie prijíma priebežne nových klientov, ktorí sa iba postupne adaptujú na podmienky platné 
v zariadení. Sťažnosti je možné efektívnejšie riešiť, ak sa obyvatelia sídliska v čase 
/údajného/  narušenia verejného poriadku, alebo narušenia spolunažívania medzi obyvateľmi 
sídliska a klientmi zariadenia Dorka, bezodkladne  nahlásia túto udalosť  na tel. číslach                              
0948 601 022, 0948 931 007. 
 
6. Rôzne: 
- Pani Bukatová požiadala mestskú časť o opravu výtlku na chodníku medzi bytovými domami 
Cottbuská 18-22. 
- Pani Dobošová požiadala mestskú časť o riešenie problémov s Domom ľudového tanca, ktoré 
sa každoročne opakujú v letnom období. Členovia jednotlivých folklórnych súborov, ktoré 
odchádzajú počas víkendov na vystúpenia v skorých ranných hodinách (4.00 -5.00 hod.) narúšajú 
nočný kľud hlasnou vravou, hlukom... To isté sa deje pri ich návrate v neskorých nočných 
hodinách. Počas týždňa ich nácviky trvajú do 22.00 hod. Po ich ukončení rušia nočný kľud 
búchaním dvermi a hlukom.  

 
 
Zapísala: Schützová 
 


