Zápisnica
zo zasadnutia komisie sociálno-zdravotnej a bytovej
zo dňa 20.9.2017
Prítomní členovia komisie: MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH, Mgr. Matej Nagy, Vladimír
Straka, Miroslava Kuchtová Ladovičová, Ing. Štefan Konečný, Mgr. Zdenka Zaťovičová
Neprítomní členovia komisie: Mgr. Jana Hrušecká
Hostia:
Tajomníčka komisie: Mgr. Nadežda Lišková
Program:
Otvorenie zasadnutia komisie.
1. Schválenie programu zasadnutia komisie.
2. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie.
3. Prerokovanie Koncepcie terénnej práce s ľuďmi bez domova - Depaul Slovensko, n.o.
4. Prerokovanie správy o plnení podmienok vyplývajúcich z nájomných zmlúv niektorých
nájomníkov v bytovom dome Pri kríži 22/A.
5. Rôzne.
Ukončenie zasadnutia komisie.
Predseda komisie MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH otvoril zasadnutie komisie a privítal
prítomných členov. Komisia bola uznášaniaschopná, prítomná bola nadpolovičná väčšina
všetkých jej členov.
K bodu 1
Predseda komisie oboznámil prítomných členov s programom komisie, ktorý bol následne
jednohlasne schválený.
Hlasovanie:

Prítomní: 5

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 2
Komisia prerokovala žiadosť subjektu Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie o poskytnutie finančnej dotácie a neodporúča poskytnúť finančnú dotáciu
z dôvodu, že ide o rozpočtovú organizáciu, ktorá je financovaná zo štátneho rozpočtu.
Hlasovanie:

Prítomní: 5

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3
Komisia prerokovala Koncepciu terénnej práce s ľuďmi bez domova predloženú organizáciou
Depaul Slovensko, n.o. a informáciu zobrala na vedomie. Súčasne navrhuje koncepciu
dopracovať a následne odporúča o nej rokovať s vedením mestskej časti.
Hlasovanie:

Prítomní: 5

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 4
Komisia prerokovala správu o plnení podmienok vyplývajúcich z nájomných zmlúv niektorých
nájomníkov v bytovom dome Pri kríži 22/A. V prípade nájomníčky bytu č. 15 konštatuje, že
menovaná v zmysle zákona obýva byt protiprávne, v súčasnosti nemá k bytu nájomný vzťah.
Navrhuje vyzvať menovanú k doplneniu dokladov a uhradeniu dlžoby s presne určeným
termínom. Pokiaľ k tomu nedôjde, komisia navrhuje mestskej časti postupovať v zmysle zákona.
Hlasovanie:

Prítomní: 6

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 5
Vzhľadom na pretrvávajúcu ohraničenú informovanosť seniorov o možnostiach sociálnych
služieb poskytovaných mestskou časťou Bratislava-Dúbravka komisia navrhuje vedeniu
mestskej časti informovať všetkých seniorov o trvalých, prebiehajúcich a plánovaných
možnostiach sociálnych služieb pre seniorov dostatočne preukázateľnou formou a vyčleniť na
ten účel finančné prostriedky.
Hlasovanie:

Prítomní: 5

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Mgr. Zdenka Zaťovičová informovala komisiu o projekte zriadiť v materskej škole v mestskej
časti Bratislava-Dúbravka špeciálnu triedu pre deti v predškolskom veku s poruchami správania
a súčasne zabezpečiť aj potrebný odborný personál. Komisia navrhuje otvoriť diskusiu
o predmetnej problematike s Komisiou školstva a mládeže.
Hlasovanie:

Prítomní: 5

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Mgr. Zdenka Zaťovičová taktiež informovala komisiu o projekte, ktorý bude zahájený v októbri
tohto roku a v rámci ktorého budú seniori čítať rozprávky deťom v materských školách.
Komisia vzala informáciu na vedomie.
Predseda komisie informoval ostatných členov komisie o zdravotných prednáškach pre
seniorov, ktoré sa pripravujú v nadchádzajúcich mesiacoch v spolupráci s špecializovanými
lekármi so zameraním na rôznu problematiku. Komisia vzala informáciu na vedomie.
Tajomníčka komisie informovala členov komisie o možnosti vzájomnej spolupráce Asociácie
supervízorov a sociálnych poradcov s oddelením sociálnych vecí a zdravotníctva. Komisia
vzala informáciu na vedomie.
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalšie
plánované stretnutie komisie sa uskutoční dňa 11.10.2017 o 16:30 hod.
V Bratislave, dňa 22.9.2017
Zapísala:
Mgr. Nadežda Lišková, v.r.
tajomníčka komisie

Overil:
MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH, v.r.
predseda komisie

