Zápisnica
zo zasadnutia komisie sociálno-zdravotnej a bytovej
zo dňa 5.12.2017
Prítomní členovia komisie: MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH, , Mgr. Jana Hrušecká, Ing.
Štefan Konečný, Mgr. Zdenka Zaťovičová
Neprítomní členovia komisie: Mgr. Matej Nagy, Vladimír Straka, Miroslava Kuchtová
Ladovičová
Hostia: PhDr. Štefan Tvarožek
Tajomníčka komisie: Mgr. Nadežda Lišková
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia komisie.
Schválenie programu zasadnutia komisie.
Prezentácia činnosti Zariadenia komunitnej rehabilitácie GAUDEAMUS - PhDr. Štefan
Tvarožek.
Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím v Bratislave IV.
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: 4

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 2
Predseda komisie odovzdal slovo riaditeľovi zariadenia PhDr. Štefanovi Tvarožkovi, ktorý
informoval prítomných členov o zameraní a špecifikácii zariadenia a počas prehliadky
zariadenie podrobnejšie priblížil. Následne prítomní diskutovali o jednotlivých možnostiach
vzájomnej spolupráce mestskej časti Bratislava-Dúbravka s uvedeným zariadením, či už vo
vzťahu k seniorom, občanom so zdravotným postihnutím alebo iným cieľovým skupinám.

K bodu 3
Komisia prerokovala žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie a subjektu Združenie na pomoc
ľuďom s mentálnym postihnutím v Bratislave IV odporúča vyplatiť dotáciu vo výške 150,EUR.
Hlasovanie:

Prítomní: 4

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 4
Komisia prerokovala vývoj platieb splátok nájomníčky bytu č. 15 a vzhľadom na stav
navrhuje odpustenie poplatkov z omeškania, preto navrhuje prednostovi miestneho úradu
vykonať príslušné kroky na odpustenie uvedených poplatkov z omeškania nájomníčky bytu č.
15 po obdržaní jej žiadosti.
Hlasovanie:

Prítomní: 4

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalšie
stretnutie komisie sa uskutoční v januári 2018 s tým, že presný dátum bude členom vopred
oznámený.

V Bratislave, dňa 8.12.2017

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

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

