Zápisnica
zo zasadnutia Komisie sociálnej a zdravotnej MÚ MČ Bratislava-Karlova Ves
dňa 02.02.2021 o 14:00

Prítomní:MUDr. Martina Magátová, Mgr. Peter Buzáš, Mgr. Stanislav Hrda, Ing. Zuzana Volková, Mgr.
Jozef Griač
Ospravedlnení:Mgr. Mária Poláchová
Neprítomní:
Hostia:Mgr. Erika Antaličová,Mgr. Procházková Katarína PhD.
Program:
1. Schválenieprogramu
2. Informovanie o novom pripravovanom VZN o nakladaní s bytmi a ubytovacími zariadeniami vo
vlastníctve alebo správe Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
3. Správa o jednorazových finančných výpomociach za obdobie 01-12/2020 informatívny materiál
4. Informovanie o novom dodávateľovi stravy
5. Informovanie o Sociálnej výdajni
6. Rôzne.
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie MUDr. Martina Magátová.
K bodu 1: Schválenie programu
Uznesenie k bodu 1:Komisia schválila program zasadania.
Hlasovanie k bodu 1:

prít:5

za:5

proti:0

zdržal sa:0

K bodu 2: Pani prednostka informovala o pripravovanom VZN o nakladaní s bytmi a ubytovacími
zariadeniami vo vlastníctve alebo správe Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
Uznesenie k bodu 2:Pani prednostka oboznámila členov komisie o pripravovanom VZN. VZN v čase
prerokovania nebolo k nahliadnutiu.Komisia zobrala informáciu na vedomie a zúčastnení poslanci sa
dohodli o zaslaní návrhov a podnetov na doplnenie kritérií pri rozhodovaní udeľovania bytov po obdržaní
návrhu VZN. Návrhy a podnety budú zaslané pani prednostke do konca týždňa po naštudovaní zaslaných
materiálov.
Hlasovanie k bodu 2:

prít: 5

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3: Správa o jednorazových finančných výpomociach za obdobie 01-12/2020 informatívny
materiál
Uznesenie k bodu 3:Komisia sa oboznámila so zaslaným materiálom a nemala žiadne výhrady
k schváleným a poskytnutým finančným výpomociam počas roka 2020.
Hlasovanie k bodu 3:

prít:5

za: 5

proti:0

zdržal sa:0
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K bodu 4: Informovanie o novom dodávateľovi stravy
Uznesenie k bodu 4:Komisia bola oboznámená o novom dodávateľovi stravy pre seniorov – firma Plus Ba
Stravex spol. s.r.o. a o spolupráci od 1.1.2021 a zobrala informácie na vedomie.
Hlasovanie k bodu 4:

prít:5

za:5

proti:0

zdržal sa: 0

Poznámka k bodu4: Pán poslanec Griač mal ohľadom nového dodávateľa informáciu, že firma Stravexmá
cez Finstat evidovanú podlžnosť. Komisii bola poskytnutá info., že my ako verejný obstarávateľ nemáme
povinnosť v prípade postupu podľa § 117zákona o verejnom obstarávaní skúmať zadlženosť uchádzačov,
nakoľko Príprava a rozvoz stravy bolo realizované podľa zákona o verejnom obstarávaní ako zákazka s nízkou hodnotou. Uchádzač podľa: písmeno f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. K preukázaniu tejto podmienky sme požadovali čestné vyhlásenie, kde uchádzač prehlási, že nemá
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Toto čestné vyhlásenie uchádzač splnil. Tiež bola poskytnutá
info, že do súťaže sa prihlásilo 5 uchádzačov.

K bodu 5: Informovanie o Sociálnej výdajni
Uznesenie k bodu 5: Komisia bola informovaná o prebiehajúcom procese a výbere miesta v priestoroch DC
Lackova pre zriadenie výdajne a to s časovým predstihom. Informáciu berie na vedomie.

Hlasovanie k bodu 5:

prít:5

za:5

proti: 0zdržal sa:0

K bodu 6: Rôzne:
Uznesenie k bodu 6: Členovia komisienemali žiadne ďalšie otázky, požiadavky ani pripomienky.

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

v.r.
Za správnosť: MUDr. Martina Magátová – predsedníčka komisie

Zapísala: Mgr. Erika Antaličová
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