
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 
zo dňa 10.4.2019 

 
 

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

Otvorenie zasadnutia komisie. 
1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 
2. Informácia o spôsobe prípravy a vypracovania komunitného plánu sociálnych služieb - Mgr. 

Mária Machajdíková. 
3. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Centrum rodiny, n.o. 
4. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Slovenský červený kríž, územný 

spolok Bratislava - mesto. 
5. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

č. .../2019 o poskytovaní sociálnych služieb. 
6. 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, ktorý bol následne 
jednohlasne schválený. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 7  za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
Mgr. Mária Machajdíková a Mgr. Martina Petijová z Nadácie SOCIA počas prezentácie 
informovali komisiu o spôsobe prípravy a vypracovania komunitného plánu sociálnych služieb. 
Komisia vzala informáciu na vedomie. 
 
K bodu 3 
Komisia prerokovala žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie a subjektu Centrum rodiny, n.o. 
navrhuje vyplatiť dotáciu vo výške 500,- EUR. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 7  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 1 



K bodu 4 
Komisia prerokovala žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie a subjektu Slovenský červený kríž, 
územný spolok Bratislava - mesto navrhuje vyplatiť dotáciu vo výške 400,- EUR. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 7  za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 5 
Komisia prerokovala návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Dúbravka č. .../2019 o poskytovaní sociálnych služieb a predložený materiál schválila bez 
pripomienok. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 7  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 1 
 
K bodu 6 
Komisia prerokovala požiadavku subjektu PARACELSUS s.r.o. o poskytnutie finančnej 
dotácie na vybudovanie výťahu a navrhuje priame rokovanie s vedením mestskej časti za 
účelom hľadania ďalších možností financovania, nakoľko finančné možnosti komisie 
neumožňujú plniť požadovanú čiastku. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 7  za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
Predseda komisie informoval komisiu o príprave nového všeobecne záväzného nariadenia 
o dotáciách. Komisia vzala informáciu na vedomie. 
 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalšie 
plánované stretnutie komisie sa uskutoční dňa 22.5.2019 o 17:00 hod. 
 
 
V Bratislave, dňa 12.4.2019 
 
 
Zapísala:               Overil: 
Mgr. Nadežda Zeleníková, v.r.             Mgr. Matej Nagy, v.r. 
tajomníčka komisie              predseda komisie 
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