
  Záznam  zo zasadnutia  sociálnej a zdravotnej komisie, ktoré sa konalo  
dňa 13.07.2016 o 16.30 hod.  

 
Prítomní: Ing. Milan Pach, Marta Sidorjaková,   
        Mgr. Silvia Skubeňová, Alžbeta Bukatová,                            
        Ing. Juraj Mihaľov, Ing. Mária Gamcová PhD.,             
        Bc. Agáta Grančičová, Bc. Ingrid Dobošová                          
        Mgr. Beáta Ruszinyáková             - členovia komisie 
Ospravedlnení: Iveta Zelinková, Iveta Adamčíková, 
            Helena Klímová,                              
 Za MÚ :  Mgr. Alica Schützová 
 
1. Vedením zasadnutia komisie bol poverený Ing. Milan Pach. Otvoril rokovanie komisie.   
Privítal prítomných členov komisie. 
 
 2. Boli prejednané žiadosti o jednorazové dávky v hmotnej núdzi: 
Tento bod rokovania komisie bol neverejný. 
 
3. Informácia o pripravovaných podujatiach: 
 
Členovia sociálnej a zdravotnej komisie boli oboznámení s plánovanou realizáciou 
prímestských táborov. Tieto sa uskutočnia v dvoch turnusoch: od 25. do 29.7.2016 a od 1. do 
5.8.2016. Turnus 11.-15.7.2016 sa neuskutočnil z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí. 
Cena za 1 turnus je 34,- €.   
Prebehla diskusia o financovaní letných prímestských táborov. Zároveň členovia komisie 
vyjadrili nesúhlas s pozastavením financovania podujatí v Dennom centre                            
MČ Košice – Sídlisko KVP.  
Členovia komisie boli oboznámení s dôvodmi prečo mestská časť pristúpila k tomuto kroku            
(Protokolom NKÚ SR č.872/01 vo veci financovania aktivít členov denného centra, 
vyjadrením JUDr. Sotolářa, PhD., ako aj s jednotlivými ustanoveniami zákona č. 448/2008 
Z.z. o sociálnych službách.) 
 
Uznesenie č.20160713/1 
Členovia sociálnej a zdravotnej komisie žiadajú MÚ MČ Košice–Sídlisko KVP 
o zabezpečenie činností v dennom centre mestskej časti tak ako doposiaľ vrátane finančnej 
spoluúčasti mestskej časti v súlade s platnou právnou úpravou.                            /9-0-0/ 
 
4.  Rôzne: 
Ing. Pach informoval členov komisie o plánovanej  distribúcii potravinových a hygienických 
balíčkov pre občanov, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom 
Arcidiecéznej charity Košice v čajovni Farského pastoračného centra 26. júla 2016.  
Adresátom potravinovej pomoci budú doručované pozvánky priamo do ich schránok                           



od 19.7.2016.  Požiadal o pomoc dobrovoľníkov pri doručovaní pozvánok, ako aj pri 
samotnom výdaji potravinových a hygienických balíčkov. 
                                                                                                                          
  
 
 
 
Zapísala: Schützová 


