Sociálna komisia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh
Košice,
27. 02. 2019
Číslo:
1/2019
Zapísal: Mgr. Emil Kurčák
Tel..7208023, e- mail: emil.kurcak@kosicejuh.sk
Zápisnica č. 1/2019
zo zasadnutia sociálnej komisie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh, konaného dňa 27.02.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 5 členov komisie, kontrolór MČ Košice – Juh
Ing. Jaroslav Vibranský a vedúci OSV MÚ MČ Košice – Juh Mgr. Emil Kurčák.
Ospravedlnený: JUDr. Tibor Bacsó.

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Voľba podpredsedu sociálnej komisie MZ MČ Košice - Juh
Informácia o činnosti OSV MÚ MČ Košice - Juh
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu č. 1
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Peter Múdry, ktorý privítal
prítomných a konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Navrhol doplnenie programu
rokovania o bod „Voľba podpredsedu sociálnej komisie MZ MČ Košice – Juh“. Tento bod bol
zaradený do programu ako bod č. 2 a pôvodné body 2 – 5 sa prečíslovali na 3 – 6. Za upravený
program hlasovalo 5 prítomných členov komisie.
K bodu č. 2
Predseda sociálnej komisie v súlade s § 5 ods. 1 Rokovacieho poriadku komisií MZ MČ Košice
– Juh predniesol návrh na zvolenie za podpredsedu sociálnej komisie Ing. Jozefa Bernáta. Po
krátkej diskusií k tomuto bodu dal o návrhu hlasovať. Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie:

Sociálna komisia MZ MČ Košice - Juh v súlade s § 5 ods. 1 Rokovacieho
poriadku komisií MZ MČ Košice – Juh schvaľuje do funkcie podpredsedu
komisie Ing. Jozefa Bernáta.

Hlasovanie:

Prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Mgr. Emil Kurčák, vedúci oddelenia sociálnych vecí MÚ MČ Košice – Juh informoval členov
komisie o:
- činnosti oddelenia sociálnych vecí MÚ MČ Košice – Juh v oblasti poskytovania sociálnych
služieb ( opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, stravovanie dôchodcov,
sociálne poradenstvo) vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately a zabezpečovaní iných sociálnych činností ( zbierky potravín, odevov, obuvi,
hračiek, školských pomôcok, vykonávanie mapovania nelegálnych osád, organizovanie akcií
pre detí z rodín v hmotnej núdzi, organizovanie „Parlamentu pre občanov a dôchodcov MČ
Košice – Juh“, „Štedrovečernej večere pre ľudí bez domova“, spolupráca s inými
organizáciami pôsobiacimi v sociálnej oblasti a pod.
- právnych predpisoch, ktorými sa riadi činnosť oddelenia sociálnych vecí,
- kompetenciách MČ v oblasti sociálnych vecí v súlade so Štatútom mesta Košice.
Všetkým členom komisie poskytol v písomnej podobe:
- Náplň činnosti sociálnej komisie pri MZ MČ Košice – Juh na volebné obdobie 2018 – 2022,
- Rokovací poriadok komisií MZ MČ Košice – Juh,
- Štatút mesta Košice - § 26 – 28, ktoré upravujú kompetencie v sociálnej oblasti

K bodu č. 4
V bode rôzne členovia komisie prediskutovali program budúcich rokovaní sociálnej komisie
s tým, že rokovanie v mesiaci Marec 2019 bude zamerané na prerokovanie materiálov do MR
a MZ MČ Košice – Juh. Následne v mesiaci Apríl 2019 sa uskutoční výjazdové rokovanie
v Zariadení opatrovateľskej služby, Mlynárska 1, Košice

Záver
Predseda komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončil rokovanie komisie.

................................
tajomník komisie

.................................
predseda komisie

