Zápisnica
zo zasadnutia komisie sociálno-zdravotnej a bytovej
zo dňa 25.1.2017
Prítomní členovia komisie: MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH, Mgr. Matej Nagy, Vladimír
Straka, Mgr. Jana Hrušecká, Miroslava Kuchtová Ladovičová, Ing. Štefan Konečný, Mgr.
Zdenka Zaťovičová
Neprítomní členovia komisie: Mgr. Zuzana Konečná
Hostia:
Tajomníčka komisie: Mgr. Nadežda Lišková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Oboznámenie sa s programom zasadnutia a jeho odsúhlasenie, prípadne doplnenie
Informácia o poskytnutých sociálnych službách pre občanov mestskej časti BratislavaDúbravka za rok 2016
Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Depaul Slovensko, n.o.
Zhodnotenie práce komisie za rok 2016
Rôzne
Záver

K bodu 1
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 2
Predseda komisie oboznámil prítomných členov s programom komisie, ktorý bol následne
jednohlasne schválený.
Hlasovanie:

Prítomní: 6

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3
Tajomníčka komisie Mgr. Nadežda Lišková predložila členom komisie súhrnnú informáciu
o poskytnutých sociálnych službách pre občanov mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok
2016. Komisia vzala informáciu na vedomie.

K bodu 4
Komisia prerokovala žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie a subjektu Depaul Slovensko,
n.o. odporúča vyplatiť dotáciu vo výške 350,- EUR.

Hlasovanie:

Prítomní: 6

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 5
Predseda komisie kladne zhodnotil činnosť samotnej komisie za rok 2016 a poďakoval
prítomným členom za prácu v komisii.
K bodu 6
Predseda komisie informoval ostatných členov komisie o svojom iniciovaní a účasti na
rokovaní na Nórskom veľvyslanectve ohľadom nastávajúceho čerpacieho obdobia Nórskych
fondov.
Tajomníčka komisie predložila členom komisie súhrnnú informáciu o príspevkoch, ktoré
poskytujú jednotlivé mestské časti v súvislosti s občianskymi slávnosťami „Vítanie detí do
života“. Komisia informáciu prerokovala a navrhuje začať vyplácať finančný príspevok pri
narodení dieťaťa, ktorý sa bude odovzdávať na občianskej slávnosti „Vítanie detí do života“
v sume 50,- EUR a to od 1.1.2017.
Hlasovanie:

Prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 7
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalšie
plánované stretnutie komisie sa uskutoční dňa 15.2.2017 o 16:30 hod.

V Bratislave, dňa 27.1.2017

Zapísala:
Mgr. Nadežda Lišková, v.r.
tajomníčka komisie

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

