Sociálna komisia Miestneho zastupiteľstva MČ KOŠICE – JUH
Košice,
09. 06. 2020
Číslo:
4/2020
Zapísal: Mgr. Emil Kurčák
Tel..7208023, e- mail: emil.kurcak@kosicejuh.sk
Zápisnica č. 4/2020
zo zasadnutia sociálnej komisie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh, konaného dňa 09.06.2020
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. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Informácia o 4. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2020
3. Návrh na zníženie ceny pre odpredaj vyradeného majetku vo vlastníctve MČ Košice –
Juh – časť mobilnej ľadovej plochy
4. Návrh na úpravu Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2020
5. Záverečný účet MČ Košice – Juh za rok 2019
6. Informácia o činnosti OSV MÚ MČ Košice – Juh
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
K bodu č. 1
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Peter Múdry, ktorý privítal
prítomných členov komisie. Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Pri prerokovávaní
bodov č. 2 až 5 bol prítomný Ing. Marián Zahoranský,PhD. vedúci OEaM MÚ MČ Košice –
Juh. Za program hlasovali 4 členovia komisie.
K bodu č. 2
Informáciu o 4. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2020 poskytol Ing.
Marián Zahoranský, PhD. Podrobne informoval o zmenách na strane príjmov a výdavkov
v rámci Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2020. Predmetný materiál bol členom
komisie zaslaný a tvoril súčasť pozvánky na rokovanie komisie.
Uznesenie:

Sociálna komisia MZ MČ Košice – Juh vzala na vedomie informáciu o 4 .
úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2020 a odporúča
materiál bez pripomienok predložiť na prerokovanie na najbližšie zasadnutie
MZ MČ Košice – Juh.
Košice – Juh.

Hlasovanie:

Prítomní: 4

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Informácie o Návrh na zníženie ceny pre odpredaj vyradeného majetku vo vlastníctve MČ
Košice – Juh – časť mobilnej ľadovej plochy, poskytol Ing. M. Zahoranský, PhD. Objasnil
dôvody, ktoré viedli k spracovaniu predmetného materiálu. Materiál bol členom komisie
zaslaný a tvoril súčasť pozvánky na rokovanie komisie. Na základe uvedených skutočností
prijala komisia nasledovné uznesenie:
Uznesenie:

Sociálna komisia MZ MČ Košice - Juh odporúča znížiť cenu pre odpredaj
vyradeného majetku o 50 % voči cene stanovenej znaleckým posudkom, t.j.
za potrubný rošt s príslušenstvom 780,00 €, rozdeľovače a zberač s
príslušenstvom 160,00 €, plniace zariadenie s príslušenstvom 3,50 €,
prekrytie zberačov a rozdeľovačov 60,50 €.

Hlasovanie:

Prítomní: 4

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Informáciu k Návrhu na úpravu Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2020
poskytol Ing. M. Zahoranský, PhD. Podrobne vysvetlil dôvody, ktoré viedli k spracovaniu
materiálu. Predmetný materiál bol členom komisie zaslaný a tvoril súčasť pozvánky na
rokovanie komisie. Po diskusii k predmetnému bodu prijala komisia nasledovné uznesenie.
Uznesenie:

Hlasovanie:

Sociálna komisia MZ MČ Košice – Juh prerokovala Návrh na úpravu
Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2020 a odporúča ho bez
pripomienok predložiť na schválenie na najbližšie rokovanie MZ MČ
Košice – Juh.
Prítomní: 4

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Sociálna komisia pri MZ MČ Košice – Juh prerokovala materiál „Záverečný účet Mestskej
časti Košice – Juh za rok 2019“. Informácie o uvedenom materiáli poskytol Ing. M.
Zahoranský, PhD. Objasnil všetky aspekty tvorby a čerpania rozpočtu MČ v roku 2019.
Predmetný materiál bol členom komisie zaslaný a tvoril súčasť pozvánky na rokovanie
komisie. Po diskusii k predmetnému bodu prijala komisia nasledovné uznesenie.

Uznesenie:

Sociálna komisia MZ MČ Košice - Juh prerokovala predložený návrh
Záverečného účtu MČ Košice – Juh za rok 2019 a odporúča ho predložiť
a schváliť bez výhrad na najbližšom zasadnutí MZ MČ Košice - Juh.

Hlasovanie:

Prítomní: 4

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Mgr. Kurčák informoval členov komisie o aplikácií „Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych
službách v súvislosti s ochorením COVID-19 MPSVaR SR zo dňa 2.6.2020“ v podmienkach
MČ. Podrobne informoval o prijatých opatreniach v Zariadení opatrovateľskej služby,

Mlynárska 1, Košice pri zabezpečovaní návštev klientov, dočasnom opustení zariadenia
klientami a zabezpečovaní samotnej prevádzky. Oboznámil členov komisie aj s ďalším
postupom MČ pri uvoľňovaní opatrení pri opatrovateľskej službe, Jedálni pre dôchodcov na
Vojvodskej 5, Košice a Denného centra v rámci Spoločensko - relaxačného centra,
Milosrdenstva 4, Košice.
Ďalej informoval o výpadku vlastných príjmov z rozpočtu ZOS v dôsledku opatrení COVID 19 a zníženia príspevku MPSVaR SR v dôsledku zníženia kapacity zo 16 na 13 miest a zvýšení
nákladov na pokrytie nákladov z dovozom stravy a zabezpečením ochranných prostriedkov
v čase opatrení.
Výpadok príjmov a zvýšenie výdavkov je na úrovni 27 000 €, ktoré MČ požaduje od mesta
Košice.

Z á v e r:
Predseda sociálnej komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie komisie.

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

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

