Zápisnica
zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej
zo dňa 12.05.2021
Prítomní členovia komisie: Mgr. Matej Nagy, PhD., MPH, Mgr. Viera Psotková, Mgr. Alexej
Dobroľubov, Ing. Mgr. Katarína Hulmanová, JUDr. Vladimír Jurík
Neprítomní členovia komisie: MUDr. Juraj Štekláč, PhD.,MPH., Mgr. Soňa Očkášová, Mgr.
Eva Tiňová, JUDr. Tomáš Buzinger
Tajomníčka komisie: PhDr. Dominika Malačinová-neprítomná
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia komisie.
Schválenie programu zasadnutia komisie.
Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie – Rodinné centrum Macko.
Informácia o vyhodnotení pripomienok mestských častí k návrhu dodatku Štatútu hlavného
mesta SR Bratislavy.
Prerokovanie žiadosti o spoluprácu pri zbere použitého šatstva – EKOCHARITA.
Tvorba kritérií súvisiacich s prideľovaním nájomných bytov.
Podrobná informácia o poskytovaní sociálnych služieb za rok 2020.
Informácia o plnení Akčného plánu ku KPSS na rok 2021.
Rôzne.
Ukončenie zasadnutia komisie.

Predseda komisie Mgr. Matej Nagy otvoril zasadnutie komisie a privítal prítomných členov.
Komisia bola uznášaniaschopná, prítomná bola nadpolovičná väčšina členov komisie.
K bodu 1
Predseda komisie oboznámil prítomných členov s programom.
Hlasovanie:

prítomní: 5

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 2
Komisia prerokovala žiadosť Rodinného centra Macko, OZ o poskytnutie dotácie v roku 2021.
Projekt Rodinného centra Macko, OZ členovia komisie považujú za veľmi dôležitý ako rozvoj
v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, preto ho navrhujú podporiť v plne výške a to v sume
1.900,- EUR.
Hlasovanie:

prítomní: 5

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3
Mgr. Andrea Janíková informovala komisiu o zaslaní predbežného vyhodnotenia pripomienok
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Po prerokovaní na sociálnej komisii Magistrátu bude
zaslaný dokument vo finálnej verzii.
Komisia berie informáciu na vedomie.
Hlasovanie:

prítomní: 5

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 4
Komisia navrhuje bod 4 žiadosť o spoluprácu pro zbere použitého šatstva – EKOCHARITA
presunúť na najbližšie zasadnutie komisie.
Hlasovanie:

Prítomní: 5

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 5
Komisia navrhuje právnemu oddeleniu vypracovať VZN ohľadom prideľovania nájomných
bytov a ako pomôcku použiť VZN 1/2020, ktoré má vypracované mestská časť Bratislava-Rača
a prispôsobiť ho podmienkam mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Hlasovanie:

Prítomní: 5

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 6
Komisia berie na vedomie prehľad poskytnutých jednorazových a mimoriadnych
jednorazových finančných prostriedkov za rok 2020 a informáciu o počte klientov na jednu
opatrovateľku za roky 2016 až 2020.
Hlasovanie:

Prítomní: 5

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 7
Mgr. Andrea Janíková informovala komisiu o priebežnom plnení Akčného plánu ku KPSS
a finalizovaní dotazníkov. Komisia odporúča predĺžiť termín na vypĺňanie dotazníkov, doplniť
dáta o počte ľudí bez domova. Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva pripravuje žiadosti
na organizácie o poskytnutí potrebných dát k spravovaniu KPSS:
- pôrodnosť
- úmrtnosť
- vekové rozhranie obyvateľstva
- nezamestnanosť
- poskytnuté dávky v hmotnej núdzi
- príspevky pri narodení.
Hlasovanie:

Prítomní: 5

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 8
Komisia odporúča zistiť počet poberateľov sociálnej služby formou zariadenia opatrovateľskej
služby v bratislavskom kraji, ktorí majú trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Hlasovanie:

Prítomní: 5

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalšie
plánované stretnutie komisie sa uskutoční dňa 09.06.2021 o 17:00 hod.
V Bratislave, dňa 13.05.2021

Zapísala:
Mgr. Andrea Janíková, v.r.

Overil:
Mgr. Matej Nagy, v.r.
predseda komisie

