
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Komisia sociálnych vecí a bývania
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

V Bratislave 21. júna 2019

ZÁPISNICA č .  6 / 2019
z mimoriadneho rokovania Komisie sociálnych vecí a bývania, ktoré sa konalo v dňoch 18. – 21. júna 2019

formou per rollam

Zúčastnení: podľa prezenčnej listiny a priložených dokladov mailovou formou.

Program:
1. Prerokovanie letnej detskej rekreácie pre deti zo sociálne slabších rodín.

K bodu 1
Na základe pokynu predsedníčky komisie p. Ing. Kataríny Šebejovej, PhD, boli dňa 18. 06. 2019 všetkým členom
komisie poslané mailovou formou podklady na odsúhlasenie letnej detskej rekreácie pre deti zo sociálne slabších
rodín. Verejným obstarávaním na zabezpečenie tejto akcie bolo vysúťažené Občianske združenie TATA, Pavla
Horova 11, 841 08 Bratislava, ktorého cena za pobyt jedného dieťaťa na 8 dní je 175,– EUR. Letná detská
rekreácia bude na Duchonke rekreačná oblasť Prašice v penzióne Javorina, v termíne od 28. 07. do 4. 08. 2019.
Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Vazovova č. 7/A, Bratislava bol vyžiadaný zoznam detí, a rodičov
prípadne zákonných zástupcov, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, ktorí majú zverené deti do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ktorí poberajú náhradné výživné alebo dotáciu na stravu. Rodičia a zákonní
zástupcovia detí prihlásili 10 detí. Individuálnou formou žiadosti o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci
na úhradu letnej detskej rekreácie pre svoje deti požiadali 3 rodičia, ktorí boli oslovení na základe nahlásenia zo
základných škôl v našej mestskej časti.

Individuálne komisia prerokovala a odporučila tieto žiadosti :
1. Dekrétová Monika, Nobelova 22, Bratislava
2. Veselá Jaroslava, Česká 4, Bratislava
3. Buznová Magdaléna, Bojnická 21, Bratislava

Uznesenie č. 1
Zúčastnení členovia komisie sociálnych vecí a bývania mestskej časti Bratislava-Nové Mesto prerokovali
organizovanie letnej detskej rekreácie a zoznam detí zo sociálne slabších rodín a odporučili účasť 16 detí, podľa
priloženého zoznamu, s celkovou úhradou 2 800,- €, v súlade so schváleným rozpočtom mestskej časti a bodom
VI. „Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“
Hlasovanie: ZÚČASTNENÍ:    7

ZA:                 7
PROTI:                  0
ZDRŽAL SA:        0

Ing. Katarína Šebejová v.r.

predsedníčka komisie SVaB

 Mgr. Martin Bednár v.r.

zapisovateľ komisie SVaB


