Zápisnica zo zasadnutia sociálnej a bytovej komisie dňa 15.05. 2017

Prítomní: Oľga Adamčiaková, Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, Mgr. Vladimír Dolinay,
Anna Dyttertová, JUDr. Gabriela Janíková, Mgr. Miroslava Makovníková Mosná
Ing. Roman Masár, Mgr. Ivana Antošová
Ospravedlnený: Mgr. Vladislav Chaloupka
Prítomná: riaditeľka SSSP Mgr. Soňa Chanečková
Program:
1. Otvorenie zasadnutia komisie
2. Prehliadka Zariadenia opatrovateľskej služby, Zariadenia núdzového bývania a Útulku
na Vavilovovej ul. č. 18.
3. Rôzne
4. Záver

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia komisie
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Oľga Adamčiaková.
K bodu 2/ Prehliadka Zariadenia opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej ul. č. 23
-

-

-

pani riaditeľka SSSP Mgr. Soňa Chanečková previedla členov komisie Zariadením
opatrovateľskej služby, Zariadením núdzového bývania a Útulku a informovala ich
o obsadenosti zariadení,
pani riaditeľka ďalej poukázala na nedostatky zariadenia a za najväčší problém
označila nevyhovujúci priestor a tým na nedodržanie Vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 210/2016 z 30. mája 2016, ktorou sa mení a
dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z.
o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych
požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia (ďalej len
„vyhláška o požiadavkách na vnútorné prostredie“),
pani riaditeľka opäť upozornila aj na nevyhovujúcu kanalizáciu.

Komisia sociálna bytová odporúča MZ MČ Bratislava-Petržalka
a) schváliť Zámer rekonštrukcie objektu Hrobákova ul. č. 3 a 5 pre účely Strediska
sociálnych služieb Petržalka
b) odporúča rozdeliť rekonštrukciu na viac etáp.
Hlasovanie:
Prítomní : 8
Za:
8
Proti :
0
Zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené.
Poznámka: Uznesenie č. 290 z 28.02.2017 v odseku c) žiada
starostu o predloženie komplexnej informácie o možnostiach financovania celého projektu

K bodu 3/ Rôzne :
- Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, informovala členov komisie, že občania,
ktorí chodia na obedy do jedálne DTV sú nespokojní, že nemajú nárok na
príspevok na obed,
- ďalej Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH informovala, že ju oslovili seniori,
ktorí sa chodia stravovať do jedálne DTV Polereckého vo veci priznania
príspevkov na stravu, navrhla im aby sa ich požiadavky najskôr prerokovali
v komisii.

K bodu 4/ Záver
Predsedníčka sociálnej a bytovej komisie poďakovala členom za účasť na jej rokovaní.
Ďalšia komisia bude dňa 12.6.2017 o 14.00 h v budove Technopolu, Miestny úrad BratislavaPetržalka, Kutlíkova 17 v zasadačke na 7 posch..

Začiatok rokovania komisie: 14:00 hodine
Ukončenie: 15:30

V Bratislave 15.05.2017

Zapísala: Mgr. Alena Halčáková
tajomníčka komisie

Oľga Adamčiaková, v. r.
predsedníčka komisie

