Zápisnica
zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej
zo dňa 9.2.2022
Prítomní členovia komisie: Mgr. Matej Nagy, Mgr. Viera Psotková, MUDr. Juraj Štekláč,
PhD., MPH., Ing. Mgr. Katarína Hulmanová, Mgr. Vladimír Jurík, Mgr. Alexej Dobroľubov,
JUDr. Tomáš Buzinger, Mgr. Soňa Očkášová
Neprítomní členovia komisie: Mgr. Eva Tiňová
Tajomníčka komisie: PhDr. Dominika Malačinová
Hostia: JUDr. Ivana Krišková
Program:
Otvorenie zasadnutia komisie.
1. Schválenie programu zasadnutia komisie.
2. Návrh interného predpisu o prideľovaní nájomných bytov.
3. Informácia o voľnom nájomnom byte v bytovom dome Pri kríži.
4. Vyúčtovanie dotácií poskytnutých z rozpočtu mestskej časti za rok 2021.
5. Informácia o stave poskytovania sociálnych služieb a plnení prioritných úloh v roku 2021.
6. 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. Z dôvodu konania zasadnutia
online formou sa vypúšťa z programu bod 4 a presúva sa na najbližšie zasadnutie, ktoré sa
uskutoční prezenčnou formou.
Nový program zasadnutia:
1. Schválenie programu zasadnutia komisie.
2. Návrh interného predpisu o prideľovaní nájomných bytov.
3. Informácia o voľnom nájomnom byte v bytovom dome Pri kríži.
4. Informácia o stave poskytovania sociálnych služieb a plnení prioritných úloh v roku
2021.
5. Rôzne.
Hlasovanie:

prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 2
Pani Krišková informovala o doručených pripomienkach k návrhu interného predpisu od
členov komisie. Niektoré pripomienky sa navzájom nezhodovali v jednotlivých bodoch.
Diskusiou sa komisia dohodla na nasledovných úpravách návrhu:
1. potreba uspokojovania bytových potrieb toho žiadateľa a osôb, ktoré s ním budú žiť
v spoločnej domácnosti v nájomnom byte, ktorých spoločensky významný výkon
povolania je viazaný na územie mesta (najmä zabezpečovanie zdravotníckej
starostlivosti, sociálnych alebo všeobecne prospešných spoločenských služieb,
vzdelávania, kultúry alebo ochrany pre obyvateľov mestskej časti)......................4 body
2. za každý ukončený rok v zozname žiadateľov......................................................5 bodov

3. odchovanec detského domova/ukončená pestúnska a náhradná starostlivosť....10 bodov
4. osoba s preukazom ZŤP alebo člen domácnosti ZŤP, vážne zdravotné problémy
žiadateľa alebo člena domácnosti žiadateľa.........................................................5 bodov
5. osamelý rodič........................................................................................................8 bodov
6. počet nezaopatrených detí /za každé dieťa/..........................................................5 bodov
7. obeť domáceho násilia........................................................................................10 bodov
8. rodina, ktorá má uvedený pobyt mestská časť Bratislava-Dúbravka (bez uvedenej ulice)
s potvrdením spolupráce s organizáciou na riešenie situácie................................5 bodov
9. naliehavosť bytovej potreby žiadateľa vzhľadom na jeho súčasné bytové, rodinné
a sociálne pomery /krízová situácia žiadateľa a jeho rodiny/...............................6 bodov
10. subjektívne bodovanie každého člena komisie do max. 10 bodov, body sa budú pri
každom žiadateľovi priemerovať
11. do žiadosti o nájomný byt doplniť informáciu o podmienkach podpisu zmluvy,
informáciu o zaplatení trojmesačného depozitu a prenajímaní bytu bez vybavenia
12. do žiadosti doplniť čestné vyhlásenie, že žiadateľ má vyrovnané všetky záväzky voči
MČ ku dňu rozhodovania komisie
13. do žiadosti doplniť čistý príjem žiadateľa (po všetkých zrážkach z príjmu)
14. doplniť do návrhu interného predpisu, že komisia si môže vybraných kandidátov pozvať
na osobný pohovor
15. doplniť do návrhu interného predpisu, že komisia môže požiadať o šetrenie
v domácnosti vybraných kandidátov
Hlasovanie:

prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3
Pani Krišková informovala členov komisie o zmene klasifikácie voľného bytu v bytovom dome
Pri kríži na byt vo verejnom záujme.
Komisia berie informáciu na vedomie.
K bodu 4
Tajomníčka komisie predstavila informačný materiál o stave poskytovania sociálnych služieb,
ktorý obsahuje štatistické údaje o vydaných rozhodnutiach o odkázanosti na jednotlivé sociálne
služby, údaje o poskytovanej opatrovateľskej služby a poskytnutých finančných príspevkov.
Materiál obsahuje aj vyhodnotenie akčného plánu ku komunitnému plánu sociálnych služieb
na rok 2021.
Komisia schvaľuje informačný materiál o stave poskytovania sociálnych služieb a plnení
prioritných úloh v roku 2021.
Hlasovanie:

prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 5
V bode rôzne členovia komisie nepredniesli žiadne návrhy ani pripomienky.
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.
V Bratislave, dňa 9.2.2022
Zapísala:
PhDr. Dominika Malačinová, v. r.
tajomníčka komisie

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

