
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 
zo dňa 9.10.2019 

 
 

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

Otvorenie zasadnutia komisie. 
1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 
2. Informácia o pripravovanej koncepcii práce s rodinami a predstavenie nového zamestnanca 

miestneho úradu - Mgr. Eva Koštrnová. 
3. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Nezisková organizácia Centrum pre 

rodinu Kvapka.  
4. Priebežná informácia o pripravovanom návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 

časti Bratislava-Dúbravka č. .../2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti. 
5. Priebežná informácia o príprave komunitného plánu sociálnych služieb. 
6. Prerokovanie zoznamu žiadateľov o nájom bytu v bytovom dome Pri kríži 22A. 
7. 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: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
Mgr. Eva Koštrnová sa predstavila členom komisie a oboznámila ich so svojou pracovnou 
náplňou. V tejto súvislosti komisia opätovne navrhuje osloviť jednotlivé organizácie, ktoré 
pôsobia v mestskej časti Bratislava-Dúbravka a pracujú s rodinami za účelom nadviazania 
neformálnej spolupráce v rámci terénnej práce s rodinami. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 



K bodu 3 
Tento bod programu bol vypustený a presunutý na ďalšie zasadnutie komisie.  
 
K bodu 4 
V súvislosti s pripravovaným návrhom všeobecne záväzného nariadenia o dotáciách predseda 
komisie informoval ostatných členov o možnosti zavedenia elektronického podávania 
jednotlivých žiadostí. Komisia podporuje elektronizáciu podávania žiadostí o dotácie za 
účelom sprehľadnenia, transparentnosti a efektívnosti. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 5 
Tento bod programu bol vypustený a presunutý na ďalšie zasadnutie komisie. 
 
K bodu 6 
Komisia prerokovala zoznamu žiadateľov o nájom bytu v bytovom dome Pri kríži 22A a v tejto 
súvislosti žiada sociálne oddelenie o vykonanie šetrenia v domácnosti p. A.L. Súčasne žiada 
majetkovoprávne oddelenie o aktualizáciu spisov niektorých žiadateľov a o preverenie ich 
trvalého pobytu z dôvodu súladu s podmienkami na pridelenie bytu. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 7 
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 13.11.2019 o 17:00 hod. 
 
 
V Bratislave, dňa 11.10.2019 
 
 
Zapísala:               Overil: 
Mgr. Nadežda Zeleníková, v.r.             Mgr. Matej Nagy, v.r. 
tajomníčka komisie              predseda komisie 


