
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 
zo dňa 19.8.2020 

 
 

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

Otvorenie zasadnutia komisie. 
1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. .../2020 zo 

dňa ..., ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Dúbravka č. 1/2014 zo dňa 13.5.2014 o poskytovaní sociálnych služieb. 

3. Informácia o výsledku kontroly domácej opatrovateľskej služby vykonanej Najvyšším 
kontrolným úradom SR. 

4. 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 prerokovala návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Dúbravka č. .../2020 zo dňa ..., ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2014 zo dňa 13.5.2014 o poskytovaní sociálnych 
služieb a uvedený materiál schválila bez pripomienok. 
 
Hlasovanie:  prítomní: 5  za: 5  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 3 
Tajomníčka komisie informovala komisiu o priebehu rozsiahlej kontroly domácej 
opatrovateľskej služby vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR a o výsledku tejto 
kontroly. Protokol o výsledku kontroly vzala komisia na vedomie. Súčasne komisia navrhuje 
v súvislosti s prípravou nového komunitného plánu sociálnych služieb vyčleniť finančné 



prostriedky vo výške 1.500,- EUR na odmeňovanie členov pracovných skupín a na základe 
informácií z jednotlivých pracovných skupín odporúča, aby nový komunitný plán bol 
vypracovaný len na rok 2021. 
 
Hlasovanie:  prítomní: 5  za: 5  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 4 
Komisia opätovne prerokovala žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie OZ Odyseus 
a žiadateľovi odporúča vyplatiť dotáciu vo výške 800,- EUR. 
 
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 9.9.2020 o 17:00 hod.  
 
 
V Bratislave, dňa 20.8.2020 
 
Zapísala:               Overil: 
Mgr. Nadežda Zeleníková, v.r.             Mgr. Matej Nagy, v.r. 
tajomníčka komisie              predseda komisie 


