Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku pri MsZ v Banskej
Bystrici zo dňa 2.9.2010 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici
________________________________________________________________________________
Prítomní: MUDr. Ladislav Slobodník, PhDr.Ľubica Laššáková, Ing. Milan Lichý, PhDr. Štefan
Horváth, MUDr. Peter Hudec, Ing. Mária Filipová, Ing. Juraj Odor, p. Beáta Styková, Mgr. Karol
Langstein, Mgr. Janka Lovásová
Neprítomný:

Ing. Zdenko Haring,

MUDr. Peter Mečiar, MUDr.

Stanislav Čársky PhD.,

p. Pavol Bielik, Mgr. Art. Viera Dubačová
Program:

1. Zariadenie dočasného a núdzového bývania – informácia (Ing. Filipová)
2. Rôzne.

Rokovanie komisie otvoril predseda komisie MUDr. Slobodník. Vyzval prítomných o doplnenie
bodu 2). Ing. Filipová – oboznámiť členov komisie s materiálom, ktorý bude predložený v
septembri 2010 na rokovanie MsZ v Banskej Bystrici.
K bodu 1) Vedúca OSV Ing. Filipová prítomných informovala o situácii v zariadení dočasného a
núdzového bývania a o prijatých opatreniach v súvislosti s výskytom žltačky. Pred časom RÚVZ
Banská Bystrica z dôvodu havarijného stavu kanalizácie nariadil zatvorenie časť dočasného bývania
Kotva. Z tohto dôvodu Mesto Banská Bystrica pred niekoľkými týždňami zabezpečilo náhradné
ubytovanie pre 75 ubytovaných - na Internátnej, Majerskej ceste a v Uľanke. V súvislosti s
výskytom hepatitídy A, boli v súčinnosti s RÚVZ Banská Bystrica prijaté ďalšie opatrenia a táto
situácia je pod kontrolou. Požiadala prítomných členov komisie o spoluprácu.
Predseda sa poďakoval Ing. Filipovej za objasnenie situácie v zariadení.
K bodu 2) Ing. Filipová prítomným predložila materiál – prvý materiál: Správu o realizovaných
projektoch v sociálnej oblasti, ktorá má informatívny charakter a ktorá bude predložená na rokovaní
MsZ Banská Bystrica tento mesiac. Druhý materiál, ktorý bude v tom istom termíne, predložený na
rokovanie MsZ BB je Správa o realizácii projektu „Sociálny podnik“. Zatiaľ projekt stagnuje,
pretože nebola vyhlásená výzva ale mesto má pripravený projekt.
Na záver sa predseda komisie MUDr. Slobodník poďakoval všetkým prítomným za účasť.
MUDr. Ladislav S l o b o d n í
k, v.r.
predseda komisie
Zapísala: Mgr. Janka Lovásová, v.r.
sekretárka komisie

