
  Záznam  zo zasadnutia  sociálnej a zdravotnej komisie, ktoré sa konalo  
dňa 10.06.2020 o 16.30 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,   

                  Ing. Milan Pach, Iveta Zelinková    

Ospravedlnení:, Bc. Ingrid Dobošová, Šimon Bednár, Mária Neveziová         

Hostia:  Mgr. Ladislav Lörinc              -  starosta 

              Ing. Roman Matoušek             -  zástupca starostu 

              Ing. Ladislav Takáč                 -  kontrolór 

Za MÚ : Mgr. Alica Schützová 

1. Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie pani Iveta Adamčíková. Privítala 
prítomných členov komisie a hostí. 
 
2. Predsedníčka komisie odovzdala slovo starostovi mestskej časti Mgr. Ladislavovi 
Lörincovi. 
Starosta MČ oboznámil členov komisie so skutočnosťou, že napriek zníženiu príjmov 
mestská časť nepristúpila k zníženiu výdavkov na sociálnu oblasť.  
Odpovedal na otázky členov komisie o sociálnom podniku mestskej časti. 
 
3.  Prejednanie materiálov z Miestnej rady: 
Žiadosti o poskytnutie dotácie: 
 
Kontrolór  vyjadril nesúhlas s poskytovaním dotácií pri poklese príjmov mestskej časti. 
 
- Členovia  Sociálnej a zdravotnej komisie pri MZ MČ Košice-Sídlisko KVP odporúčajú 
MZ MČ Košice-Sídlisko KVP poskytnúť dotáciu Rodičovskému združeniu pri Materskej 
škole Myslava, Za priekopou 57, Košice na zakúpenie interaktívnej tabule ako učebnej 
pomôcky na skvalitnenie edukačného procesu vo výške 330,- €.  (hlasovanie 0-0-10) 
 
- Členovia  Sociálnej a zdravotnej komisie pri MZ MČ Košice-Sídlisko KVP odporúčajú 
MZ MČ Košice-Sídlisko KVP poskytnúť dotáciu Občianskemu združeniu Pauzička, 
prevádzka Bauerova1/A, Košice na zakúpenie pomôcok na realizáciu projektu „Pilates – 
zdravé cvičenie, ktoré spája rodinu vo výške 320,- €.  (hlasovanie 0-0-10) 

 
   4.  Boli prejednané žiadosti o jednorazové dávky v hmotnej núdzi: 
       Tento bod rokovania bol neverejný. 
 
   5. Zhodnotenie preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID 19. 

Členovia komisie veľmi pozitívne hodnotili pripravenosť a promptnosť mestskej časti pri 
poskytovaní pomoci ohrozeným skupinám obyvateľov počas platnosti opatrení z dôvodu prevencie 
šírenia ochorenia COVID 19. 

 



Aktivity MČ 13.3.-10.6.2020 

Aktivita Počet 

Rozvoz a donáška obedov v počte cca 1 062 obedov 

Vydávanie a rozvoz ochranných rúšok seniorom, ŤZP, deťom, 
zdravotníkom,… v počte cca 

1 678 rúšok 

Nákupy potravín, drogérie a liekov pre seniorov a ŤZP v počte cca 42 nákupov 

 
6. Predsedníčka komisie pani Iveta Adamčíková oboznámila členov komisie s termínmi najbližších  
podujatí, ktoré mestská časť plánuje realizovať:  
-  Deň čistého KVP  20.6.2020 od 9.00 do 13.00 hod. (stretnutie účastníkov 9.00 hod. Drocárov park) 
Podujatia sa budú organizovať v závislosti od aktuálne platných preventívnych opatrení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Schützová 
 


