Zápisnica
zo zasadnutia Komisie sociálnej a zdravotnej MÚ MČ Bratislava-Karlova Ves
dňa 29.01.2019 o 14:00

Prítomní:
MUDr. Martina Magátová, Mgr. Peter Buzáš, Mgr. Stanislav Hrda, Mgr. Lívia Poláchová, Ing. Zuzana Volková
Ospravedlnení:
Neprítomní:
Hostia:
Peter Lenčo, Matúš Sloboda, Patrícia Ivančíková, Soňa Očkášová, Daniela Lieskovská, Peter Kulifaj, Jana Lindenhill
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválenie programu.
Voľba podpredsedu komisie.
Schválenie rokovacieho poriadku komisie.
Prerokovanie rámcového plánu komisie.
Informácia o poskytovaných sociálnych službách a programoch realizovaných v spolupráci
s partnerskými organizáciami.
Rozpočet mestskej časti na rok 2019.
Prezentácia vedúcej oddelenia sociálnych vecí k pripravovaným VZN pokrývajúcich sociálnu politiku
v mestskej časti.
Správa o jednorazových finančných výpomociach za rok 2018 – informatívny materiál.
Rôzne.

Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie MUDr. Martina Magátová.
K bodu 1: Schválenie programu
Uznesenie k bodu 1:

Komisia vypustila body č.3 a 4 z programu zasadnutia a bod č.6 presunula ako bod 3.
Hlasovanie k bodu 1:

prít: 5

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 2: Voľba podpredsedu komisie.
Uznesenie k bodu 2: Komisa si zvolila za podpredsedu pána Mgr. Petra Buzáša.
Hlasovanie k bodu 2:

prít: 5

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 1

K bodu 3: Rozpočet mestskej časti na rok 2019.
Uznesenie k bodu 3:.Komisia odporúča predložený rozpočet na zasadanie zastupiteľstva a do komentáru k rozpočtu
odporúča doplniť vysvetlenia k položkám, ktoré sú výrazne rozdielne oproti minulým rokom.
Hlasovanie k bodu 3:

prít: 5

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 5: Informácia o poskytovaných sociálnych službách a programoch realizovaných v spolupráci
s partnerskými organizáciami.
Uznesenie k bodu 5: Komisia ďakuje za sprostredkovanie informácie.
Hlasovanie k bodu 5:

prít: 3

za: 3

proti: 0

zdržal sa: 0
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K bodu 7: Prezentácia vedúcej oddelenia sociálnych vecí k pripravovaným VZN pokrývajúcich sociálnu politiku
v mestskej časti.
Uznesenie k bodu 7: Komisia berie informácie na vedomie a žiada vedúcu Oddelenia sociálnych vecí o širšie
odprezentovanie tohto bodu na samostatnom stretnutí.
Hlasovanie k bodu 7:

prít: 3

za: 3

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 8: Správa o jednorazových finančných výpomociach za rok 2018 – informatívny materiál.
Uznesenie k bodu 8: Komisia k tomuto bodu neprijala žiadne uznesenie.
Hlasovanie k bodu 8:

prít:

za:

proti:

zdržal sa:

K bodu 9: Rôzne.
Uznesenie k bodu 9: Komisia v tomto bode neprijala žiadne uznesenie.

Predsedníčka komisie sa poďakovala prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončila.

Za správnosť: MUDr. Martina Magátová – predsedníčka komisie

Zapísala: Marcela Zacharová – tajomníčka komisie
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