
Komisia zdravotná, sociálna a     bytovej politiky pri OZ v     Tvrdošovciach  

Zápisnica
z 1. zasadnutia komisie zdravotnej, sociálnej a bytovej politiky pri OZ v Tvrdošovciach 

konaného dňa 12.03.2019 v zasadacej miestnosti OcÚ.

Prítomní sú na prezenčnej listine podpísaní, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
Program rokovania: 

1. Zahájenie
2. Rôzne
3. Záver

1.Zahájenie

       Na úvod zasadnutia predseda komisie MUDr. Zoltán Borbély privítal všetkých prítomných 
členov komisie, Ing. Mariána Tótha, starostu obce a Mgr. Judita Veresovú, prednostku OcÚ.  
Každému poprial dobrú a úspešnú spoluprácu do ďalšieho obdobia. 

2. Rôzne

- Bytová politika – predseda komisie oboznámil nových členov o úlohách tejto komisie na úseku 
bytovej politiky. Pri pridelení nájomných bytov podané žiadosti na základe predkladania obecného 
úradu prerokuje a posúdi komisia a zároveň obecné zastupiteľstvo schvaľuje ďalšieho nájomcu. 
Mgr. Judita Veresová, prednostka OcÚ pripomenula, že toho času každý byt je obsadený, žiadosti o 
pridelenie  nájomných bytov evidujeme a v prípade uvoľnenia bytu záujemcovia budú vyzvaní na 
doplnenie žiadostí.
Ing. Marián Tóth, starosta obce poznamenal, že v blízkej budúcnosti plánujeme rekonštrukciu 
bývalého zdravotného strediska na Železničnej ceste č. 10, kde plánujeme vytvoriť niekoľko 
nájomných bytov. Tento projekt by sa malo riešiť prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja a 
bývania.

- Opatrovateľská služba – prednostka OcÚ v krátkosti oboznámil prítomných o poskytnutých 
službách v oblasti sociálnej starostlivosti. Obec poskytuje opatrovateľskú službu  pre odkázaných 
občanov. Toho času zamestnávame 8 opatrovateliek. Z toho 5 opatrovateľky, na plný úväzok, sú 
zamestnané cez projekt „ Opatrovateľská služba  v obci Tvrdošovce“, na ktorý sme získali dotáciu  
z operačného programu ľudské zdroje.

- Denný stacionár – prednostka OcÚ informovala prítomných o prevádzkovaní denného stacionára. 
K dnešnému dňu v zariadení evidujeme 12 návštevníkov. O klientoch sa starajú dve opatrovateľky.

- Zdravotníctvo – predseda komisie informoval prítomných,  že v obci by chcel organizovať
preventívnu prehliadku na meranie krvného tlaku, na hladinu cukru v krvi atď.  Dobré by bolo túto 
udalosť spojiť s inou spoločenskou akciou v obci, napr. deň detí, dobrovoľné darovanie krvi a pod., 
aby sa čím viac obyvateľov  mohlo zúčastniť na tomto podujatí.



3  . Záver.  

Týmto bol program zasadnutia vyčerpaný, predseda komisie poďakoval prítomným za účasť 
a zasadnutie ukončil.

Zapísala: Eva Benkőová
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