
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 
zo dňa 11.11.2020 

 
 

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

Otvorenie zasadnutia komisie. 
1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 
2. Prerokovanie podmienok prideľovania bytov. 
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: 7  za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
Komisia prerokovala podmienky prideľovania bytov a navrhuje pripraviť kostru návrhu VZN 
o podmienkach pri prideľovaní jednotlivých bytov a následne prerokovať v spolupráci 
s oddelením organizačno - právnym a legislatívnym. Následne návrh VZN predložiť na 
zasadnutie komisie na pripomienkovanie – január 2021.  
 
Komisia navrhuje zapracovať nasledovné kritéria pri prideľovaní bytov: 

- účel prideľovania bytov, 
- riešenie bezbariérového bytu, 
- krízový byt, 
- vykonávať vopred návštevné šetrenia v byte žiadateľa, 
- bodový systém ako sa budú byty prideľovať, 
- osobitné podmienky pre prideľovanie jednotlivých bytov (nájomné, obecné, mestské), 
- doba nájmu,  
- popis žiadosti, 
- dĺžka doby podania žiadosti, 
- špecifikovať na akú sociálnu skupinu sa zamerať. 

 
Hlasovanie:  prítomní: 7  za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 



 
K bodu 3 
Predseda informoval členov komisie o priebehu focusových skupín. Pani Mgr. Mária 
Machajdíková zašle sumarizáciu k návrhu akčného plánu. Komisia odporúča vyžiadať 
podklady z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, ktoré budú zapracované do akčného plánu. 
Koľko detí z mestskej časti Bratislava-Dúbravka je: 

- umiestnených v detských domovoch,  
- umiestnených v reedukačných zariadeniach,  
- v náhradnej starostlivosti,  
- v pestúnskej starostlivosti,  
- v starostlivosti sociálnych kurátorov. 

A koľko nezamestnaných obyvateľov je zaevidovaných s trvalým pobytom v mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka.  
 
Komisia berie informáciu o príprave nového Komunitného plánu sociálnych služieb na 
vedomie. 
 
K bodu 4 
Komisia prerokovala Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-
Dúbravka a berie materiál na vedomie s pripomienkami, ktoré zašle do 17.11.2020. 
 
Hlasovanie:  prítomní: 7  za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalšie 
plánované stretnutie komisie sa uskutoční dňa 9.12.2020 o 17:00 hod.  
 
 
V Bratislave, dňa 12.11.2020 
 
 
 
 
Zapísala:              Overil: 
Mgr. Andrea Janíková, v.r.             Mgr. Matej Nagy, v.r. 
tajomníčka komisie             predseda komisie 


