
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 
zo dňa 16.9.2020 

 
 

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

Otvorenie zasadnutia komisie. 
1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 
2. Informácia o výške pohľadávok jednotlivých dlžníkov nájomných bytov. 
3. Aktuálny stav prípravy nového komunitného plánu sociálnych služieb. 
4. Rôzne. 

Ukončenie zasadnutia komisie. 
 
Podpredsedníčka komisie Mgr. Viera Psotková otvorila zasadnutie komisie a privítala 
prítomných členov. Komisia bola uznášaniaschopná, prítomná bola nadpolovičná väčšina 
všetkých jej členov. 
 
K bodu 1 
Podpredsedníčka komisie oboznámila prítomných členov s programom komisie, ktorý bol 
následne jednohlasne schválený. 
 
Hlasovanie:  prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
Komisia prerokovala zoznam dlžníkov nájomných bytov a v tejto súvislosti navrhla na ďalšie 
zasadnutie komisie pozvať z bytového referátu JUDr. Kriškovú. Komisia súčasne prerokovala 
zoznam žiadateľov o obecný byt, z ktorého vybrala deviatich kandidátov a majetkovoprávne 
oddelenie žiada o aktualizáciu ich spisov. 
 
Hlasovanie:  prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 3 
Komisia opätovne prerokovala prioritné oblasti pre focusové skupiny, ktoré sa budú podieľať 
na príprave komunitného plánu sociálnych služieb. V tejto súvislosti členovia komisie oslovia 
jednotlivé organizácie, ktoré by mohli byť súčinné vo focusových skupinách. Kontakty na tieto 
organizácie sa budú posielať predsedovi komisie. Ide o nasledovné prioritné oblasti:  
1. Deti, mládež, závislosti (M. Nagy) 
2. Seniori, zdravotne znevýhodnení občania (V. Psotková) 
3. Rodiny, rodiny v ohrození, mladé rodiny (S. Očkášová a K. Hulmanová) 



4. Ľudia bez domova (P. Ivančíková) 
5. Nezamestnaní, prepustení z výkonu trestu odňatia slobody (A. Dobroľubov, T. Buzinger) 
 
Hlasovanie:  prítomní: 7  za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 4 
Komisia prerokovala žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie a subjektu Centrum rodiny, n.o. 
odporúča vyplatiť dotáciu vo výške 1.800,- EUR. 
 
Hlasovanie:  prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
Komisia prerokovala žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie a subjektu Depaul Slovensko, n.o. 
odporúča vyplatiť dotáciu vo výške 1.100,- EUR. 
 
Hlasovanie:  prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
Komisia prerokovala žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie a subjektu Doma u Kapucínov, 
n.o. odporúča vyplatiť dotáciu vo výške 1.600,- EUR. 
 
Hlasovanie:  prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalšie 
plánované stretnutie komisie sa uskutoční dňa 14.10.2020 o 17:00 hod.  
 
 
V Bratislave, dňa 18.9.2020 
 
Zapísala:               Overil: 
Mgr. Nadežda Zeleníková, v.r.             Mgr. Matej Nagy, v.r. 
tajomníčka komisie              predseda komisie 


