Sociálna komisia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh
Košice,
26. 02. 2020
Číslo:
2/2020
Zapísal: Mgr. Emil Kurčák
Tel..7208023, e- mail: emil.kurcak@kosicejuh.sk
Zápisnica č. 2/2020
zo zasadnutia sociálnej komisie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh, konaného dňa 26.02.2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 4 členovia komisie, PhDr. Andrea Tragalová, vedúca
oddelenia kultúry, mládeže a športu MÚ MČ Košice - Juh a vedúci OSV MÚ MČ
Košice – Juh Mgr. Emil Kurčák. Ospravedlnení: JUDr. Tibor Bacsó. Ing. Helena
Horbajová.
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Informácia o verejných oceneniach MČ Košice - Juh
Informácia o príprave delimitácie ZOS, Mlynárska 1, Košice na mesto Košice
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. Za program hlasovali 4 prítomní
členovia komisie.
K bodu č. 2
PhDr. Andrea Tragalová, vedúca oddelenia kultúry, mládeže a športu MÚ MČ Košice - Juh
informoval členov komisie o možnosti navrhnúť v súlade so Zásadami udeľovania verejných
ocenení MČ Košice – Juh jednotlivcov a kolektívy z MČ Košice – Juh na verejné ocenenie.
Zároveň všetkých členov komisie vyzvala na predloženie svojich návrhov, ktoré budú následne
posúdene v súlade so „Zásadami“.
K bodu č. 3
Mgr. Emil Kurčák, vedúci oddelenia sociálnych vecí MÚ MČ Košice – Juh informoval členov
komisie o príprave delimitácie Zariadenia opatrovateľskej služby, Mlynárska 1, Košice z MČ
Košice - Juh do pôsobnosti mesta Košice v súlade s uznesením MZ v Košiciach č. 152 zo dňa
4.7.2019. Zároveň členov komisie informoval o predloženom návrhu Mgr. Marcela Vrchotu,
starostu MČ Košice – Západ na XII. zasadnutí MZ dňa 21.2.2020 na zrušenie uvedeného
uznesenia a ponechanie ZOS v kompetencií MČ. Jeho návrh bol MZ schválený. Vzhľadom

na uvedené, komisia požiadala Mgr. Kurčáka o predloženie informácie o konečnom riešení na
marcové rokovanie SK.
K bodu č. 4
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 stravovania dôchodcov,
- pracovnom stretnutí dňa 18.2.2020 s p. Mrúzom – Gastroservis M.M. zameranom na
riešenie pripomienok občanov k úrovni stravovania v Jedálni pre dôchodcov, Vojvodská 5,
Košice, Zároveň požiadal SK o vykonanie sociálneho prieskumu v uvedenom zariadení,
ktorý bude zameraný na kvalitu stravovania.
- príprave akcie „Daruj kilečko“ pred veľkonočnými sviatkami.
V záujme skvalitnenia stravovania dôchodcov v Jedálni pre dôchodcov, Vojvodská 5,
Košice, SK určí na marcovom rokovaní členov komisie, ktorí vykonajú v tomto
zariadení sociálny prieskum.
Záver
Predseda komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončil rokovanie komisie.

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

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

