Sociálna komisia Miestneho zastupiteľstva MČ KOŠICE – JUH
Košice,
20. 6. 2019
Číslo:
5/2019
Zapísal: Mgr. Emil Kurčák
Tel..7208023, e- mail: emil.kurcak@kosicejuh.sk
Zápisnica č. 5/2019
zo zasadnutia sociálnej komisie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh, konaného dňa 20.6.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 4 členovia komisie
Ing. Marián Zahoranský,PhD. vedúci OEaM MÚ MČ Košice – Juh,
Mgr. Emil Kurčák, vedúci OSV MÚ MČ Košice – Juh, tajomník komisie

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

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Informácia o 2. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2
Informácia o činnosti OSV MÚ MČ Košice - Juh
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu č. 1
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie p. Mgr. Peter Múdry, ktorý privítal
prítomných členov komisie. Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Pri prerokovávaní
bodu č. 2 bol prítomný Ing. Marián Zahoranský,PhD. vedúci OEaM MÚ MČ Košice – Juh. Za
program hlasovali 4 členovia komisie.
K bodu č. 2
Informáciu o 2. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2019 poskytol Ing.
Marián Zahoranský, PhD. Podrobne informoval o zmenách na strane príjmov a výdavkov
v rámci Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2019. Predmetný materiál bol členom
komisie zaslaný a tvoril súčasť pozvánky na rokovanie komisie.
Uznesenie:

Sociálna komisia MZ MČ Košice – Juh prerokovala informáciu o 2 . úprave
Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2019 a odporúča materiál
predložiť na rokovanie Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva MČ
Košice – Juh.

Hlasovanie:

Prítomní: 4

Za: 4

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,
- počte stravníkov v Jedálni pre dôchodcov na Vojvodskej ulici č. 1 v Košiciach – 401 dohôd
ku dňu konania komisie,
- organizačnom zabezpečení rekonštrukcie ZOS na Mlynárskej 1, Košice, výbere dodávateľa
stavených prác, zabezpečení náhradnej sociálnej služby občanom ZOS a termíne začatia
rekonštrukcie,
K bodu č. 4
Predseda komisie Mgr. Peter Múdry informoval členov o „Pozvánke na verejné prerokovanie
zámeru výstavby Charitného domu na Jarmočnej ulici“, ktoré sa uskutoční dňa 24.6.2019
o 16,30 hod v Kultúrno spoločenskom centre Južan na Smetanovej č. 4 v Košiciach. Zároveň
členov komisie na toto verejné prerokovanie pozval a vysvetlil, prečo je nutné sa ho
zúčastniť a vyjadriť svoj občiansky názor na tento zámer, ktorý v konečnom dôsledku
negatívne ovplyvní život občanov v dotknutej časti sídliska Juhovýchod.
Z á v e r:
Predseda sociálnej komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie komisie.

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

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

