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Zápisnica z konania 

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

zo dňa 15.11.2021 a doplnené body 

 

 

Jednotlivé body programu: 

1)     Žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi 

2) Rozpočet MČ Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2022, 2023 a 2024. 

Členovia komisie boli v pozvánke vyzvaní, aby svoje stanovisko  a hlasovanie „per rollam“ 

k jednotlivým predloženým materiálom poslali na mail: veronika.veslarova@gmail.com 

najneskôr do 15.11.2021. Materiál k bodu rokovania č.2 nebol k dátumu konania k dispozícii 

a hlasovanie sa konalo s časovým posunom po zaslaní materiálu 24.11.2021. Doplnenie bodu 

programu ma žiadosť p. starostu o ponuku neziskovej organizácie OPATRÍME VÁS n.o ,   

Počet členov komisie je 7. 

K bodu č.1. 

Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi 

Žiadateľ: Milan Kovarovič 

Navrhujeme poskytnúť poukážky vo výške  100,-Eur.  

Hlasovanie Hlasujem za Hlasujem proti Zdržiavam sa 

 7 0 0 

 

Žiadateľ: Miroslav Miklánek 

Navrhujeme poskytnúť poukážky vo výške  50,-Eur.  

Hlasovanie Hlasujem za Hlasujem proti Zdržiavam sa 

 7 0 0 

 

Žiadateľ: Iveta Blažejová 

Navrhujeme poskytnúť poukážky vo výške  50,-Eur.  

Hlasovanie Hlasujem za Hlasujem proti Zdržiavam sa 

 6 1 0 

 

Uznesenie:  

mailto:veronika.veslarova@gmail.com
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Komisia sociálna, bytová a zdravotná odporúča starostovi mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves poskytnúť jednorazové finančné príspevky vyššie uvedeným žiadateľom . 

 

 

K bodu č.2. 

Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2022 a nasl. 

Predsedníčka komisie navrhla doplniť návrh rozpočtu o kúpu schodolezu.  

Uznesenie: 

Komisia sociálna, bytová a zdravotná  

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť 

Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2022 a orientačne na roky 2023 a 2024.   

Hlasovanie zo dňa 24.11.2021. 

 

Hlasovanie Hlasujem za Hlasujem proti Zdržiavam sa 

 6 0 0 

Jeden člen komisie nehlasoval. 

 

K bodu č. 3 

Rôzne 

Informácia k pripravovaným aktivitám k Vianočným sviatkom 

Návrh uznesenia: 

Komisia sociálna, bytová a zdravotná berie na vedomie informáciu o pripravovaných 

aktivitách   miestneho úradu k Vianočným sviatkom. 

 

Hlasovanie Hlasujem za Hlasujem proti Zdržiavam sa 

 7 0 0 

 

Doplnenie programu o bod Nezisková organizácia OPATRÍME VÁS n.o 

 

Na starostu mestskej časti sa obrátila firma s ponukou na spoluprácu v rámci dopytového 

projektu "Podpora opatrovateľskej služby II". 

 

Sme nezisková organizácia OPATRÍME VÁS n.o , ktorá získala nenávratný finančný príspevok 

(489.600 Eur) na poskytovanie opatrovateľskej služby. 

Ponúkame Vám komplexné zabezpečovanie opatrovateľskej služby vo Vašej pôsobnosti. 

Projekt poskytuje dotáciu na mzdu opatrovateľky 680 Eur/mesiac  na 24 mesiacov. 

V rámci projektu prevezmeme na seba finančné aj administratívne záväzky vyplývajúce z 

poskytovania opatrovateľskej služby. 
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V prípade, že máte vo Vašej mestskej časti opatrovateľky a odkázané osoby, ktoré by ste radi 

zapojili do projektu, kontaktujte nás pre bližšie informácie. Naše služby: 

   * poskytovanie opatrovateľskej služby odkázaným osobám v ich domácom prostredí 

prostredníctvom kvalifikovaných opatrovateliek 

   * pomoc s administratívnym spracovávaním agendy pre dopytový projekt "Podpora 

opatrovateľskej služby II". 

 

Návrh uznesenia: 

Komisia sociálna, bytová a zdravotná 

n e o d p o r ú č a  

spoluprácu s neziskovou organizáciou OPATRÍME VÁS n.o, na realizácii dopytového projektu 

"Podpora opatrovateľskej služby II". 

 

Hlasovanie Hlasujem za Hlasujem proti Zdržiavam sa 

 2 0 0 

Piati členovia komisie nehlasovali. 

 

 

 

V Bratislave-Devínskej Novej Vsi, 25.11.2021 

Zapísala: Ing. Ingrid Zaťková 

tajomník komisie 

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Veronika Veslárová 

predsedníčka komisie 

 

 


