
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 
zo dňa 14.10.2020 

 
 

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

Otvorenie zasadnutia komisie. 
1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 
2. Prerokovanie zoznamu žiadateľov o obecný byt. 
3. Aktuálny stav prípravy nového komunitného plánu sociálnych služieb. 
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: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
Na zasadnutie komisie bola prizvaná p. JUDr. Ivana Krišková z bytového referátu a  
informovala členov komisie o stavoch obecných bytov ako ich niektorí nájomníci odovzdávajú 
zdevastované. Ďalej členov komisie informovala o predložených žiadostiach o obecný byt. 
Členovia komisie následne prerokovali 9 žiadostí o obecný byt, z ktorých vybrali troch 
záujemcov a pridelila poradie, podľa ktorého budú oslovení:  
1. Božena Rigová  
2. Ernest Horváth  
3. Jana Petráková 
 
Hlasovanie:  prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 3 
Predseda komisie informoval členov komisie o termínoch stretnutí online cez ZOOM pre 
focusové skupiny pre KPSS, ktoré sa budú podieľať na príprave komunitného plánu sociálnych 
služieb.  



Ide o nasledovné prioritné oblasti:  
 
1. Deti, mládež, závislosti (M. Nagy) – 21.10.2020 od 14.00 – 17.00 hod. 
2. Seniori, zdravotne znevýhodnení občania (V. Psotková) – 22.10.2020 od 9.00 – 12.00 hod. 
3. Rodiny, rodiny v ohrození, mladé rodiny (S. Očkášová a K. Hulmanová) – 26.10.2020 od 
9.00 – 12.00 hod. 
4. Ľudia bez domova (P. Ivančíková), nezamestnaní, prepustení z výkonu trestu odňatia 
slobody (A. Dobroľubov, T. Buzinger) – 28.10.2020 od 9.00 – 12.00 hod. 
 
Komisia návrh berie na vedomie. 
 
K bodu 4 
Pani, Ing. Mgr. Katarína Hulmanová navrhla vypracovať návrh VZN o prideľovaní obecných 
bytov pre žiadateľov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Dúbravka a uzatvoriť 
zmluvu na dobu určitú, čím by sa predišlo vysokým nedoplatkom na nájomnom. 
 
Návrh bol prerokovaný bez uznesenia. 
 
Pani,  Mgr. Soňa Očkášová navrhla, aby sa s nájomcami obecných bytov, nájomných bytov 
a bytov vo vlastníctve mestskej časti pri neplatení (max. 2 nájomné) nájomného začalo 
pracovať v oblasti sociálnej intervencie. 
 
Návrh bol prerokovaný bez uznesenia. 
 
Predseda komisie navrhuje vyplatenie odmien pre vedúcich focusových skupín vo výške 150,- 
EUR. 
 
Návrh bol prerokovaný bez uznesenia. 
 
Predseda komisie sa informoval o vytvorení koordinačného výboru pre pomoc ohrozeným 
chudobou v dôsledku koronakrízy. 
 
 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalšie 
plánované stretnutie komisie sa uskutoční dňa 11.11.2020 o 17:00 hod.  
 
 
V Bratislave, dňa 19.10.2020 
 
 
 
 
Zapísala:              Overil: 
Mgr. Andrea Janíková,v.r.             Mgr. Matej Nagy,v.r. 
tajomníčka komisie             predseda komisie 


