Zápisnica
zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej
zo dňa 10.11.2021
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, Ing. Mgr. Katarína Hulmanová
Neprítomní členovia komisie:
Tajomníčka komisie: PhDr. Dominika Malačinová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia komisie.
Schválenie programu zasadnutia komisie.
Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Dúbravka
na roky 2022-2026.
Informácia o príprave interného predpisu o prideľovaní nájomných bytov.
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 boli všetci členovia komisie.
K bodu 1
Predseda komisie oboznámil prítomných členov s programom.
Hlasovanie:

prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 2
Tajomníčka komisie predstavila návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti
Bratislava-Dúbravka na roky 2022-2026. Do dohodnutého termínu 31.10.2021 neprišli žiadne
pripomienky od členov komisie. Komisia sa rozhodla, že predĺži možnosť pripomienkovania
predkladaného návrhu KPSS do 15.11.2021 a uzniesla sa na posunutí termínu schvaľovania
KPSS na mimoriadnom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 18.11.2021.
Hlasovanie:

prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3
Tajomníčka komisie informovala členov o príprave interného predpisu o prideľovaní
nájomných bytov. Príprava interného predpisu stále trvá, po jeho finalizácii bude predložený
komisii. Taktiež informovala o aktuálnom stave nájomného bytu na Považanovej ulici
a o aktuálnej situácii o pridelení nájomného bytu v bytovom dome Pri kríži. Po odmietnutí
nájomného bytu prvých dvoch žiadateliek v komisiou určenom poradí, oslovená bola tretia
žiadateľka v poradí. Tretia žiadateľka súhlasila s obhliadkou bytu, na dohodnutý termín
neprišla, v súčasnosti ani neodpovedá na telefonáty. Oddelenie majetkovoprávne a legislatívne
je osloví aj listom.
Komisia berie informácie na vedomie.
Hlasovanie:
prítomní: 9
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 4
Predseda komisie informoval o plánovanom stretnutí pracovnej skupiny sociálnej pomoci pri
MČ Dúbravka. Stretnutie sa uskutoční 1.12.2021. Predseda komisie plánuje prizvať aj ďalších
členov do pracovnej skupiny, pozvánka na stretnutie bude zaslaná aj členom komisie.
Komisia berie informáciu na vedomie.
Hlasovanie:

prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 5
Predseda komisie požiadal tajomníčku komisie o predloženie návrhu rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Dúbravka na rok 2022. Tajomníčka informovala, že aktuálne sa návrh rozpočtu
pripravuje, následne bude predložený do komisie.
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.

V Bratislave, dňa 10.11.2021
Zapísala:
PhDr. Dominika Malačinová, v. r.
tajomníčka komisie

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

