Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej
zo dňa 13.10.2021
Prítomní členovia komisie: Mgr. Matej Nagy, Mgr. Viera Psotková, MUDr. Juraj Štekláč,
PhD., MPH., Mgr. Alexej Dobroľubov, JUDr. Tomáš Buzinger, Mgr. Vladimír Jurík,
Mgr. Soňa Očkášová, Mgr. Eva Tiňová
Neprítomní členovia komisie: Ing. Mgr. Katarína Hulmanová
Tajomníčka komisie: PhDr. Dominika Malačinová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia komisie.
Schválenie programu zasadnutia komisie.
Návrh na prípravu VZN o prideľovaní nájomných bytov.
Informácia o príprave Komunitného plánu sociálnych služieb.
Informácia o plnení Akčného plánu 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. Do programu bol zaradený ďalší
bod programu: Mimoriadna žiadosť o pridelenie nájomného bytu. Nový program zasadnutia:
2. Návrh na prípravu VZN o prideľovaní nájomných bytov.
3. Informácia o príprave Komunitného plánu sociálnych služieb.
4. Informácia o plnení Akčného plánu na rok 2021.
5. Mimoriadna žiadosť o pridelenie nájomného bytu.
6. Rôzne.
Hlasovanie:

prítomní: 6

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 2
Predseda komisie privítal hosťa, JUDr. Ľuboslava Kašubu, vedúceho oddelenia majetkovoprávneho a legislatívneho MÚ a zároveň ho oboznámil so záujmom komisie o legislatívne
ukotvenie pri prideľovaní nájomných bytov komisiou. Pán Kašuba informoval komisiu o tom,
že MČ Dúbravka má vo vlastníctve alebo v správe 52 bytov. Pri prideľovaní obecných bytov
sa mestská časť riadi VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2006. Taktiež informoval
o zákonných limitoch, ktoré sú spojené s prijatím VZN a odporučil komisii nastaviť si interné
pravidlá pri prideľovaní bytov komisiou sociálno-zdravotnou a bytovou formou internej
smernice alebo interného predpisu.
Komisia odporúča oddeleniu majetkovo-právnemu a legislatívnemu MÚ pripraviť interný
predpis o prideľovaní nájomných bytov, ktorý bude obsahovať kritéria výberu žiadateľa, ako aj
spôsob aktualizácie údajov žiadateľov pred pridelením nájomného bytu.
Hlasovanie:

prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3
Tajomníčka komisie informovala členov o aktuálnom stave prípravy komunitného plánu
sociálnych služieb na roky 2022-2026. Informovala o realizovanom dotazníkovom prieskume
medzi obyvateľmi MČ, návratnosť je 263 dotazníkov. Taktiež informovala o oslovení
poskytovateľov sociálnych služieb a subjektov SPOaSK formou dotazníka, kde návratnosť
bolo 27 dotazníkov zo 154 oslovených. V rámci spolupráce s poskytovateľmi sociálnych
služieb pri tvorbe komunitného plánu boli zriadené 4 pracovné skupiny, ktoré priamo
vychádzali z pracovnej skupiny sociálnej pomoci pri MČ Dúbravka, ktorú organizuje a vedie
komisia. Tajomníčka komisiu informovala, že v najbližších dňoch bude členom zaslaný návrh
komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2022-2026, ktorý bude komisia schvaľovať na
najbližšom zasadnutí.
Komisia berie informáciu na vedomie.
Hlasovanie:

prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 4
Predseda komisie informoval o druhom stretnutí pracovnej skupiny sociálnej pomoci pri MČ
Dúbravka. Stretnutie bolo rozdelené na dve časti a to na diskusiu o spolupráci medzi
jednotlivými organizáciami a na návrhy prierezových cieľov pre KPSS. Predseda komisie
zhodnotil tieto stretnutia za užitočné a informoval členov o záujme pokračovať v realizácii
pracovnej skupiny aj v nasledujúcom roku. Členovia komisie požiadali predsedu, aby pozvánka
na ďalšie stretnutie bola zaslaná aj im.
Komisia berie informáciu na vedomie.
Hlasovanie:

prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 5
Tajomníčka komisie informovala členov o mimoriadnej situácii žiadateľa o nájomný byt, ktorý
je vážne ohrozený stratou bývania. Taktiež informovala, že aktuálne je neobsadený nájomný
byt v bytovom dome Pri kríži 22/A, z dôvodu odmietnutia prvých dvoch žiadateliek z poradia,
ktoré určila komisia.
Komisia trvá na tom, aby bola oslovená aj tretia žiadateľka z poradia, ktoré určila komisia dňa
11.8.2021 a v prípade odmietnutia aj touto žiadateľkou, bude komisia postupovať štandardným
spôsobom prideľovania nájomného bytu.
K bodu 6
V bode rôzne členovia komisie nepredniesli žiadne návrhy ani pripomienky.
Na záver pán Nagy poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.

V Bratislave, dňa 13.10.2021
Zapísala:
PhDr. Dominika Malačinová, v. r.
tajomníčka komisie

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

