
Prítomní: 

Program: 

sociálno - zdravotná a bytová 

pri MsZ v Zlat)·ch Moravciach 

Z á p i s n i c a č. 5/ 2011 
zo zasadnutia K o m i s ie sociálno - zdravotnej a bytovej 
pri MsZ v Zlat)·ch Moravciach, konanej dňa 06.09. 2011. 

Podľa prezenčnej listiny zo dúa 06.08.2011. 

Komisia sa na S\ojorn zasadnutí riadila programom na pozvánke 
zodúa:ll.08.2011. 

Bod 1: Otvorenie. 
Zasadnutie komisie \ icclla predsedníčka komisie Mgr. Denisa Uhrinová, ktorá 
privítala prítomný ch člernl\ komisie a hostí. 

Bod 2: Schvúlenie prol.'.ramu l'.asadnutia. 
Program zasadnutia bol členmi komisie prijatý jednohlasne. 

Bod 3: Prerokovanie predkladaného materiálu: „Zmena zriacľovacej listiny Mestskej 
nemocnice proľ. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce - rozšírenie 
predmetu činnosti o zariadenie opatrovateľskej službv a denného stacionára„. 

S predkladaným materiálom a žiadosťou o rozšírenie predmetu činnosti 

v 7rimľcwacej listine príspevkovej organizácie Mestskej nemocnice proľ. MUDr. Rudolľa 
Korca. DrSc. Zlaté Morm ce o poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona 
č. -1--1-8/2008 7.7. oboznúmila prítomných MLDr. Nina Ilorniaková, poverená riadením 
Mestskej nťmocnicc. DCl\odorn rozšírenia činnosti je \)Užitia \oľn)ch kapacít\ Mestskej 
nemocnici 7laté Mora\ cc po L!Zll\Tetí Oddelenia dlhodobo chorých. PoskytO\ anie 
sociálnej služby v zmysle ~ 36 citonmého zúkona b) bolo pre\ údzkované \ /ariadení 
opatrovateľskej služby formou pobytO\ ej. ambulantnl'.j a\ Dennom stacionári. Potom 
\ rúmci diskusie p. riaditeľka MUDr. Nina 1 lorniaková odpovedala na doplt1ujúce otúzk) 
prítomn)·ch členo\ a ncčlcml\ komisie. 

Bod 4: Rôzne 

1. S v)·vojom platieb za nújom v mestských nájomných bytoch podala 
informáciu p. riaditeľka m.p. Službyt Zlaté Moravce Ing. Mária S)korová. Podľa 

predloženej analýzy platobnú disciplína sa mierne polepšila, k čomu prispelo a.1 



podpísanie notárskych zápisníc ako exekučného titulu s novými splátkovými 
kalendármi. 

' Riaditeľka m.p. Službyt Zlaté Moravce Ing. Mária Sýkorm á a vedúca 
zariadenia DOS p. Jana Bošiakovú inľormovala o priebehu zvyšovania nájomného 
\ mestských bytoch na lJI. Rovi1anovej. Kalinčiakovcj a Tekovskej v zmysle uznesenie 
Komisie sociúh10-zdrmotnej a bytovej pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach 
č. 25.1412011. 7výšcnieje pripravené od 01.09.2011. 

3. Riaditeľka rn.p. Slu7.byt 71até Moravce Ing. Múria Sýkorovú informO\ala 
o 7.iadosti p. Kmáčovej. bytom na Ul. Kalinčiakcl\·a 8 v Zlatých Moravciach. o \')menu 
vnútorného zariadenia bytu za nový a o výsledku zistenia skutkového stavu zariadenia 
pracovníkmi m.p. Službyt - vai'í.a a umý·vadlo sú funkčné. susedom voda nepresakuje 
a zariadenie zodpovedá dobe používania. 

3. Ved. odel. pre ľudské zdroje p. PaedDr. Ivanovičovú predložila žiadosť 
p. Švantnerowj. bytom na Ul. Rovi'í.arnn a 3 v Zlatý1ch Moravciach na pridelenie väčšieho 
nújomného bytu v DOS. Č'lenO\ ia komisii odporučili. aby sa žiadosť bola opätcn ne 
postúpenú komisii \·tedy. ked' sa uvoľní vhodný n{~jomný byt v zmysle danej požiadavky. 

Bod 9: Zúver: 

Predsedníčka komisie iv1gr. Denisa lJhrinovú pocľakovala všetký1 111 prítomným 
členom a nečlenom komisie za účasť. 

UZ~ESENIA: 

Uznesenie č. 26/5/2011 „Prerokovanie predkladaného materiálu: „Zmena 
zriaďovacej listiny Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce - rozšírenie predmetu činnosti o zariadenie opatrovateľskej služby 
a denného stacionára". 
Prítomný členovia komisie jednomyseľne odsúhlasili predložený materiál a odporučili ho 
na schvúlenie MR a M7. 

Zapísal: Ing. Daniel 13ielik 

/ 
Mgr. Denisa Uhrinovú 
predsedníčka komisie 


