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Zápisnica zo zasadnutia  

Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej pri MZ MČ BA-DNV 

zo dňa 11.05.2020 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (5). Z dôvodu pandémie sa zasadnutie komisie uskutočnilo 

v Istra Centre. 

 

Program 

1) Privítanie 

2) Informácia o príprave a realizácii projektov (Denné centrum, Terasa M. Marečka) 

3) Jednorazové finančné príspevky 

4) Žiadosť o vyčlenený vybraný byt + predĺženie nájmu 

5) Návrh VZN Štatút vyčlenených vybraných bytov a VZN o hospodárení s bytmi 

6) Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za ich poskytovanie 

7) Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019. 

8) Spôsob mimoriadnej podpory z dôvodu pandémie, navýšenie dotácii na sociálnu oblasť, 

úprava rozpočtu MČ BA DNV na rok 2020. 

9) Rôzne 

 

 

 

1. Zasadnutie komisie otvorila a viedla Mgr. Veronika Veslárová, predsedníčka komisie. 

Privítala prítomných členov komisie. Zároveň si členovia komisie odsúhlasili program 

rokovania podľa pozvánky. 

 

2. Informácia o príprave a realizácii projektov (Denné centrum, Terasa M. Marečka) 

O príprave projektov informovala Mgr. Kresanová. Projekt na terasu M. Marečka 

nateraz ešte nie je pripravený a potom bude prerokovaný v komisii. Projekt Denného 

centra (klub dôchodcov) je už v stavebnom konaní a nie je možnosť ho už teraz meniť. 

 

 

3. Žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.  
Komisia prerokovala 7 žiadostí o jednorazový príspevok v hmotnej núdzi. Keďže 

všetky žiadosti spĺňajú podmienky na poskytnutie príspevku, komisia týmto žiadostiam 

odporúča vyhovieť. 

 

Uznesenie komisie:  

Komisia prerokovala žiadosti o jednorazový finančný príspevok;  
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H. Jurkovičová  300,-€  v hotovosti (na zaplatenie nájmu v ubytovni z dôvodu zníženia 

príjmu v dôsledku pandémie koronavírusu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Boroš 100,-€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Miklánek  100,-€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Černoch  100,-€ 

 

 

 

 

 

 

M. Draškovič 100,-€ 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Poskytnutie 

príspevku 

5 5 0 0 áno 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Poskytnutie 

príspevku 

5 5 0 0 áno 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Poskytnutie 

príspevku 

5 5 0 0 áno 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Poskytnutie 

príspevku 

5 5 0 0 áno 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Poskytnutie 

príspevku 

5 5 0 0 áno 
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V. Joni  100,-€ 

 

 

 

 

 

J. Salayová  0,-€  (tento rok už bol rodine príspevok poskytnutý 02/2020) 

 

 

 

 

 

4. Žiadosť o vyčlenený vybraný byt + predĺženie nájmu 

Komisia prerokovala  žiadosť o predĺženie nájmu vo vyčlenenom vybranom byte a nové 

žiadosti o nájom  a prijala nasledovné stanovisko. 

Uznesenia komisie:  

a. Komisia SBZ odporúča Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

odporučiť starostovi mestskej časti predĺženie nájomnej zmluvy so žiadateľkou Helenou 

Porubskou o jeden rok.  

 

 

 

 

 

b. Komisia SBZ odporúča Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

odporučiť starostovi mestskej časti uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľom  na 

vyčlenený vybraný byt s p. Karolom Schneidlerom na jeden rok. 

 

 

 

 

c. Žiadosti  p. Jany Salayovej  a Klaudie Salayovej nie sú  v súlade so Zásadami 

hospodárenia s bytmi mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Žiadateľky 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Poskytnutie 

príspevku 

5 5 0 0 áno 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Poskytnutie 

príspevku 

5 5 0 0 nie 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Uznesenie 

prijaté 

5 5 0 0 áno 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Uznesenie 

prijaté 

5 5 0 0 áno 
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nespĺňajú čl. 4 Podmienky nájmu obecného bytu a to hlavne odst.1. písm.c). z tohto 

dôvodu nie je možné ich žiadostiam vyhovieť. 

5. Návrh VZN Štatút vyčlenených vybraných bytov a VZN o hospodárení s bytmi  

a bod 6. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za ich poskytovanie 

Členovia komisie dostali k dispozícii uvedený materiál. Vzhľadom k dôležitosti materiálu 

sa členovia dohodli, že materiál bude predmetom ďalšieho riadneho zasadnutia komisie. Do 

22.05.2020 členovia komisie pošlú mailom predsedníčke komisie svoje pripomienky 

a materiálmi sa bude komisia zaoberať na zasadnutí 25.05.2020.  

7. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019 

O plnení Komunitného plánu informovala vedúca Oddelenia služieb občanom 

a organizačného Mgr. Kresanová. Uviedla plnenia podľa jednotlivých hlavných cieľoch 

komunitného plánu ako aj výhľad na plnenie v roku 2020. 

 

8. Spôsob mimoriadnej podpory z dôvodu pandémie, navýšenie dotácii na sociálnu 

oblasť, úprava rozpočtu MČ BA DNV na rok 2020. 

Mgr. Kresanová navrhla komisii zvážiť, či v prípade krízy sa nebudú používať na príspevky 

aj ustanovenia podľa Všeobecne záväzného nariadenia MČ BADNV č. 9/2019 ktorým sa 

upravujú podmienky poskytovania príspevkov sociálnej pomoci z rozpočtu mestskej časti 

BADNV Čl.V. Jednorazová dávka pri náhlej mimoriadnej situácii kde je možnosť 

poskytnúť jednorazový príspevok do výšky skutočne preukázaných výdavkov, najviac do 

výšky 500,-Eur. 

Predsedníčka komisie Mgr. Veslárová požiadala o predloženie zoznamu došlých žiadostí 

o príspevok od občanov postihnutých korona krízou a jeho predloženie na nasledujúce 

zasadnutie komisie. 

 

9. Rôzne 

- Informácia o aktivitách MÚ BA DNV a občanov v rámci pandémie. Bola predložená 

informácia o šití a distribúcií rúšok, prerozdelení ponúknutej potravinovej pomoci, 

realizácii nákupov pre dôchodcov, zabezpečení nosenia obedov, prerozdelení 

darovaných ochranných štítov a distribúcii pozdravov od detí seniorom. 

- P. Čeplíková vyslovila poďakovanie všetkým ktorí sa podieľali na hore uvedených 

aktivitách. K poďakovaniu sa pridala aj p. Lipková a uviedla, že   dôchodcovia hodnotia 

prístup mestskej časti k vzniknutej situácii veľmi pozitívne. 

- Ďalej uviedla, že je potreba rozvíjať sociálne služby aj ďalej. Rozšírením Senecia, 

využívaním priestorov Istra Centra na Istrijskej 6, poprípade domu smútku. Terajšia 

situácia ukázala ako je dôležité vedieť komunikovať cez počítač. Nie všetci 

dôchodcovia majú počítačovú gramotnosť. Prijali by kurz počítačov pre dôchodcov. 

Tiež by chceli rozvoz obedov dôchodcom domov ako podpornú službu jedálne. 

 

V Bratislave-Devínskej Novej Vsi,11.05.2020 

Zapísala: Ing. Ingrid Zaťková 

Tajomník komisie  

    Mgr. Veronika Veslárová 

predsedníčka komisie 


