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 Prítomní: MUDr. Martina Magátová, Mgr. Peter Buzáš, Ing. Zuzana Volková, Mgr. Jozef Griač, Jozef Marek, Mgr.  
Stanislav Hrda, Ing. Janka Mahďáková, Mgr. Erika Antaličová, JUDr. Jana Mucsková 
 
Ospravedlnení:     
 
Neprítomní: Mgr. Peter Buzáš  

 
Program: 
 

1. Schválenie programu. 
2. Návrh štatútu denných centier mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 
3. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov reg. C KN parc. č. 12 a 13 k.ú. Karlova Ves  a objektu súp. 

č.. 694 na ulici Borská 2 za účelom vybudovania a prevádzkovania zariadenia sociálnych služieb 
spoločnosti BORMED, s.r.o. so sídlom Šoltésovej 2677/12, Bratislava. 

4. Správa o poskytnutých jednorazových finančných príspevkoch za obdobie od 1.1.2021 do 
31.12.2022 – informatívny materiál. 

5. Informatívny materiál k plneniu uznesenia č. 383/2017 o zámere vybudovať a prevádzkovať zariade-
nie sociálnych služieb v Karlovej Vsi. 

6. Rôzne. 
 
K bodu 1: Schválenie programu. 
 
Uznesenie k bodu 1: Členovia komisie schválili program. 
 
Hlasovanie k bodu 1: prít: 6 za: 6             proti: 0 zdržal sa: 0 
 

K bodu 2: Návrh štatútu denných centier mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
 
Uznesenie k bodu 2: Komisia prijala návrh štatútu a odporúča štatút predložiť do miestneho zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie k bodu 2: prít: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 
 

K bodu 3: Návrh na schválenie prenájmu pozemkov reg. C KN parc. č. 12 a 13 k.ú. Karlova Ves  a 
objektu súp. č.. 694 na ulici Borská 2 za účelom vybudovania a prevádzkovania zariadenia sociálnych 
služieb spoločnosti BORMED, s.r.o. so sídlom Šoltésovej 2677/12, Bratislava. 
 
Uznesenie k bodu 3: Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh prenájmu pozemkov reg. C KN parc. 
č. 12 a 13 k.ú. Karlova Ves  a objektu súp. č.. 694 na ulici Borská 2 za účelom vybudovania a prevádzkovania zariadenia 
sociálnych služieb spoločnosti BORMED, s.r.o. 
 
Hlasovanie k bodu 3: prít: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 
 

K bodu 4: Správa o poskytnutých jednorazových finančných príspevkoch za obdobie od 1.1.2021 
do 31.12.2021 – informatívny materiál. 
 
Uznesenie k bodu 4:  Členovia komisie berú na vedomie. 
 
Hlasovanie k bodu 4: prít: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 
 

K bodu 5: Informatívny materiál k plneniu uznesenia č. 383/2017 o zámere vybudovať a prevádz-
kovať zariadenie sociálnych služieb v Karlovej Vsi. 
 
Uznesenie k bodu 5: Členovia komisie berú na vedomie a súhlasia s vypustením zámeru vybudovať zariadenie 
sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi v spolupráci s partnerskou organizáciou, pokiaľ bude schválený zastupiteľstvom 
bod. č. 3 



   

 
Hlasovanie k bodu 5: prít: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 

 
K bodu 6: Rôzne. 
 
Ing. Janka Mahďáková informovala členov komisie o priebehu odovzdávania bytov rodinám, ktoré boli vy-
brané členmi komisie pri predchádzajúcom stretnutí bytovej komisie. 
 
Uznesenie k bodu 6: Komisia ďakuje za sprostredkovanie informácie. 
 
Hlasovanie k bodu 6: prít: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 

 
 
Predsedníčka komisie sa poďakovala prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončila. 
 
Za správnosť: MUDr. Martina Magátová – predsedníčka komisie 
 
Zapísala: Mgr. Mária Poláchová – tajomníčka komisie 


