
Zápisnica 
 

z online rokovania Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 
zo dňa 22.4.2020 

 
 

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

Otvorenie rokovania komisie. 
1. Schválenie programu komisie. 
2. Informácia o aktuálnom stave sociálneho oddelenia a jeho práce počas koronavírusu (seniori 

a práca s rodinami). 
3. Ľudia bez domova a rodiny v kríze - návrhy na riešenia, resp. aktuálna situácia a riešenia. 
4. Informácia o aktuálnom čerpaní rozpočtu. 
5. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Bratislavský spolok nepočujúcich 

1930. 
6. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Centrum rodiny, n.o. 
7. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - OZ Odyseus. 
8. Rôzne. 
 Ukončenie rokovania komisie. 
 
 
Predseda komisie Mgr. Matej Nagy otvoril rokovanie 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 
Tajomníčka komisie informovala komisiu o činnosti a jednotlivých aktivitách, ktoré sociálne 
oddelenie vykonáva počas epidémie. Komisia vzala informáciu na vedomie. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 3 
Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s epidémiou sa komisia zaoberala aj problematikou 
ľudí bez domova a rodín v núdzi a odporúča nasledovné riešenia - v rámci možností miestneho 



úradu zabezpečiť pitnú vodu a rozvoz stravy pre ľudí bez domova, informovať o grantovom 
projekte Nadácie J&T a taktiež rozšíriť nonstop linku pomoci aj pre rodiny v núdzi, nielen pre 
seniorov. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 7  za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 4 
Tajomníčka komisie informovala komisiu o aktuálnom čerpaní rozpočtu sociálneho oddelenia. 
V tejto súvislosti komisia navrhla vyčleniť časť finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly 
„Denné centrá - Prepravné“ a presunúť ich do rozpočtovej kapitoly „Poskytnutie sociálnej 
výpomoci a dotácií podľa VZN“. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 7  za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 5 
Komisia prerokovala žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie a subjektu Bratislavský spolok 
nepočujúcich 1930 odporúča vyplatiť dotáciu vo výške 330,- EUR. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 8  za: 8  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 6 
Komisia prerokovala žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie a subjektu Centrum rodiny, n.o. 
odporúča vyplatiť dotáciu vo výške 500,- EUR. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 8  za: 8  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 7 
Komisia prerokovala žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie subjektu OZ Odyseus a v tejto 
súvislosti odporúča žiadateľovi, aby zmenil rozpočet podľa nákladov, ktoré bude mať spojené 
s mapovaním lokalít v mestskej časti Bratislava-Dúbravka a zároveň výstup z tohto mapovania 
predložil komisii. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 8  za: 8  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 8 
Komisia prerokovala žiadosť o poskytnutie finančného príspevku subjektu Hospic Milosrdných 
sestier a uvedenému subjektu neodporúča poskytnúť finančný príspevok. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 8  za: 8  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na online rokovaní. Ďalšie 
plánované stretnutie komisie sa uskutoční dňa 20.5.2020 o 17:00 hod. 
 
 
V Bratislave, dňa 24.4.2020 
 
 
Zapísala:               Overil: 
Mgr. Nadežda Zeleníková, v.r.             Mgr. Matej Nagy, v.r. 
tajomníčka komisie              predseda komisie 


