
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 
zo dňa 15.1.2020 

 
 

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

Otvorenie zasadnutia komisie. 
1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 
2. Schválenie plánu zasadnutí komisie na rok 2020. 
3. Informácia o pripravovanej koncepcii práce s rodinami - Mgr. Eva Koštrnová. 
4. Informácia o poskytnutých sociálnych službách pre občanov mestskej časti Bratislava-

Dúbravka za rok 2019. 
5. Informácia o výške pohľadávok jednotlivých dlžníkov nájomných bytov. 
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: 5  za: 5  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
Komisia bola oboznámená s plánom zasadnutí komisie na rok 2020 a materiál jednohlasne 
schválila. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 5  za: 5  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 3 
Mgr. Eva Koštrnová informovala komisiu o svojej pracovnej náplni a doterajšej činnosti. 
Taktiež oboznámila komisiu s koncepciou práce s rodinami, ktorá je zameraná na riešenie 
prípadov záškoláctva, problémového správania žiakov na školách a na prácu s disfunkčnými 
rodinami. Komisia vzala informáciu na vedomie. 
 



K bodu 4 
Komisia prerokovala informáciu o stave poskytovania sociálnych služieb a plnení prioritných 
úloh v roku 2019 a materiál vzala na vedomie bez pripomienok. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 5  za: 5  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 5 
Komisia prerokovala zoznam dlžníkov nájomných bytov a v tejto súvislosti odporúča 
oddeleniu sociálnych vecí a zdravotníctva spoluprácu s niektorými nájomníkmi. Súčasne 
odporúča oddeleniu majetkovo-právnemu a legislatívnemu v opodstatnených prípadoch podať 
návrh na vypratanie bytu. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 5  za: 5  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 6 
Tajomníčka komisie oboznámila komisiu s materiálom - Dodatkom č. 3 k internému predpisu 
č. 1/2013 Smernica, ktorou sa určujú podmienky pri poskytovaní finančnej pomoci osobitnej 
skupine obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorým sa od 
1.1.2020 menia podmienky poskytovania finančného príspevku na stravovanie starobným 
a invalidným dôchodcov. Komisia vzala materiál na vedomie bez pripomienok. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 5  za: 5  proti: 0    zdržal sa:  
 
JUDr. Tomáš Buzinger sa predstavil členom komisie a uviedol dôvody, pre ktoré prejavil 
záujem o členstvo v komisii. V tejto súvislosti komisia odporúča jeho prijatie za člena Komisie 
sociálno-zdravotnej a bytovej. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 5  za: 5  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalšie 
plánované stretnutie komisie sa uskutoční dňa 12.2.2020 o 17:00 hod.  
 
 
V Bratislave, dňa 17.1.2020 
 
 
Zapísala:               Overil: 
Mgr. Nadežda Zeleníková, v.r.             Mgr. Matej Nagy, v.r. 
tajomníčka komisie              predseda komisie 


