
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 
zo dňa 11.9.2019 

 
 

Prítomní členovia komisie: Mgr. Matej Nagy, Mgr. Viera Psotková, MUDr. Juraj Štekláč, 
PhD. MPH, Mgr. Alexej Dobroľubov, Mgr. Soňa Očkášová, Ján Ružovič 
 
Neprítomní členovia komisie: Mgr. Patrícia Ivančíková, Ing. Mgr. Katarína Hulmanová, 
Vladimír Straka, Miroslava Kuchtová Ladovičová 
 
Hostia: MUDr. Eva Fellnerová, Andrea Lengová 
 
Tajomníčka komisie: Mgr. Nadežda Zeleníková             
 
Program: 
 

Otvorenie zasadnutia komisie. 
1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 
2. Prerokovanie požiadavky subjektu PARACELSUS s.r.o. o poskytnutie finančnej dotácie na 

vybudovanie výťahu v zdravotnom stredisku na ul. M. Sch. Trnavského. 
3. Požiadavka Andrei Lengovej o objasnenie situácie okolo nájomného bytu na Hanulovej ul. 
4. Nastavenie prioritných úloh a oblastí pre budúce komunitné plánovanie. 
5. Informácia o stave terénnej práce s rodinami. 
6. Informácia o projekte zameranom na mapovanie potrieb detí a mládeže na území mestskej 

časti Bratislava-Dúbravka. 
7. Informácia o výške pohľadávok jednotlivých dlžníkov nájomných bytov. 
8. Rôzne. 
 Ukončenie zasadnutia komisie. 
 
 
Predseda komisie Mgr. Matej Nagy otvoril zasadnutie komisie a privítal prítomných členov. 
Komisia bola uznášaniaschopná, prítomná bola nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. 
 
K bodu 1 
Predseda komisie oboznámil prítomných členov s programom komisie a navrhol do programu 
doplniť bod 3 a zmeniť poradie jednotlivých bodov. Takto zmenený program bol jednohlasne 
schválený. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
Komisia prerokovala požiadavku subjektu PARACELSUS s.r.o., za ktorý prišla MUDr. Eva 
Fellnerová odprezentovať projekt na vybudovanie výťahu v zdravotnom stredisku na ul. M. 
Sch. Trnavského. Komisia zobrala informáciu na vedomie a subjektu odporúča podať žiadosť 
o poskytnutie dotácie v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 



K bodu 3 
Andrea Lengová podrobne vysvetlila komisii svoju aktuálnu situáciu ohľadne nájomného bytu 
na Hanulovej ul. a údajného bytového podvodu. Komisia vzala informáciu na vedomie 
a menovanej odporúča podať si žiadosť o nájom bytu v bytovom dome Pri kríži 22A 
a kontaktovať oddelenie majetkovoprávne a legislatívne. V tejto súvislosti si komisia vyžiada 
ďalšie doplňujúce informácie k predmetnému prípadu (kto posielal platby za nájomné atď.).  
 
Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 4 
Komisia opätovne prerokovala jednotlivé oblasti pre pracovné skupiny, ktoré sa budú podieľať 
na príprave komunitného plánu sociálnych služieb a v tejto súvislosti od vedenia mestskej časti 
požaduje informáciu o možnosti finančného odmeňovania za účasť v pracovnej skupine. 
Ide o nasledovné prioritné oblasti:  
1. Deti a mládež (M. Nagy) 
2. Seniori (V. Psotková) 
3. Rodiny/rodiny v ohrození/mladé rodiny (S. Očkášová a K. Hulmanová)  
4. Ľudia bez domova (P. Ivančíková) 
5. Zdravotne znevýhodnení občania (J. Štekláč) 
6. Závislosti (M. Nagy) 
7. Nezamestnaní/po výkone trestu odňatia slobody (A. Dobroľubov) 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 5 
Tajomníčka komisie informovala ostatných členov o novej zamestnankyni, ktorá by mala byť 
od 1.10.2019 prijatá na oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva za účelom vykonávania 
agendy terénnej práce s rodinami z dôvodu narastajúcich prípadoch záškoláctva 
a problémového správania žiakov na základných školách. Komisia vzala informáciu na 
vedomie a v tejto súvislosti navrhuje, aby nová zamestnankyňa vykonávala svoju agendu zo 
začiatku aj v spolupráci s akreditovanými neziskovými organizáciami. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 6 
Predseda komisie predstavil zámer pripravovaného projektu „Rada mládeže“, ktorá by mala 
vzniknúť na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Za týmto účelom budú prebiehať 
školenia zamestnancov miestneho úradu, ktorí prichádzajú do kontaktu a pracujú s mládežou. 
Dotazník so súvisiacimi otázkami sa bude distribuovať cez hodinu informatiky na základných 
školách. Komisia vzala informáciu na vedomie. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 7 
Komisia prerokovala zoznam dlžníkov nájomných bytov a v tejto súvislosti požaduje 
nasledovné informácie: 
- spôsob podpisovania nájomných zmlúv, 
- počet voľných bytov, 
- počet bytov, ktoré boli od 1.12.2014 prevedené do súkromného vlastníctva, 



- či sa nachádzajú v zozname dlžníkov aj rodiny s maloletými deťmi, s ktorými je potrebné 
pracovať, 

- či žiadatelia odporúčaní komisiou boli aj koneční nájomcovia, s ktorými bola podpísaná 
nájomná zmluva. 

Komisia navrhuje v budúcnosti pri odporúčaní prideľovania bytov rozhodovať dvojstupňovo - 
po predložení spisovej dokumentácie na základe odporúčania pozvať do komisie vybraného 
žiadateľa na osobný pohovor. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 8 
V bode rôzne členovia komisie nepredniesli žiadne návrhy ani pripomienky. 
 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalšie 
plánované stretnutie komisie sa uskutoční dňa 9.10.2019 o 17:00 hod. 
 
 
V Bratislave, dňa 13.9.2019 
 
 
Zapísala:               Overil: 
Mgr. Nadežda Zeleníková, v.r.             Mgr. Matej Nagy, v.r. 
tajomníčka komisie              predseda komisie 


