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Zápisnica 

 
 

zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 
zo dňa 10.3.2021 

 
 

online, prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. 
 
Prítomní členovia komisie: Mgr. Matej Nagy, Mgr. Viera Psotková, MUDr. Juraj Štekláč, PhD., 
MPH., Mgr. Alexej Dobroľubov, Mgr. Soňa Očkášová, Ing. Mgr. Katarína Hulmanová, JUDr. Tomáš 
Buzinger 
 
Neprítomní členovia komisie: Mgr. Patrícia Ivančíková 
Tajomníčka komisie: PhDr. Dominika Malačinová bola pre neprítomnosť zastúpená JUDr. Tomášom 
Buzingerom 
 
Program: 
 

Otvorenie zasadnutia komisie. 
1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 
2. Prerokovanie návrhu dodatku k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
3. Informácia o výške pohľadávok jednotlivých dlžníkov nájomných bytov. 
4. Prerokovanie žiadosti o. z. STOPA. 
5. Informácia o stave poskytovania sociálnych službách v mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

za rok 2020. 
6. Informácia o plnení Akčného plánu ku KPSS na rok 2021. 
7. Informácia o činnosti o. z. ICHTYS. 
8. Rôzne. 

Ukončenie zasadnutia komisie. 
 
Predseda komisie Mgr. Matej Nagy o 17.00 hod. otvoril zasadnutie komisie a privítal 
prítomných členov. Komisia bola uznášaniaschopná pre nadpolovičnú väčšinu prítomných 
členov komisie zo všetkých členov. 
 
K bodu 1 
Predseda komisie Mgr. Matej Nagy otvoril zasadnutie komisie a privítal prítomných členov.  
 
Hlasovanie:      prítomní: 5                     za: 5                    proti: 0                zdržal sa: 0    
 
K bodu 2 
Komisia prerokovala návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
materiál berie na vedomie a odporúča zapracovať nasledujúce pripomienky: 
 návrh dodatku Štatútu mesta nedostatočne prerozdeľuje kompetencie medzi mestom  

a mestskými časťami. Hlavne chýba jasná kompetencia v oblasti financovania 
sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany. Navrhujeme doplniť tabuľku alebo 
nejaký údaj, akým spôsobom budú financované služby a sociálnoprávna ochrana, 

 Čl. 32 písm. d) doplniť vetu „a prepravnú službu“, 
 Čl. 32a písm. f) doplniť bod 3. sociálnu službu krízovej intervencie, 
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 Čl. 32b písm. 2 dopracovať o konkrétne aktivity na napĺňanie koordinačnej 
a metodickej úlohy Bratislavy, konkrétne činnosti poskytovania odbornej pomoci 
mestským častiam vo všetkých oblastiach sociálnej ochrany, 

 Čl. 32c písm. a) bod 3 preformulovať na: „ finančný príspevok podľa § 69, ak ho 
neposkytla mestská časť“, 

 Čl. 32d doplniť o formuláciu: „môže poskytovať finančný príspevok podľa §69, ak ho 
neposkytla Bratislava“, 

 Čl. 32c písm. c) úplne vypustiť z návrhu dodatku, keďže podľa §73, ods. 1 ide 
o kompetenciu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, 

 Čl. 32i doplniť o konkrétne opatrenia, možnosť poskytovať služby, možnosť zriadiť 
zariadenie pre oblasť drogovej politiky. 

 
Hlasovanie:      prítomní: 7                     za: 7                    proti: 0                zdržal sa: 0    
 
K bodu 3 
Komisia prerokovala materiál a navrhuje štandardizovať preventívnu komunikáciu 
Sociálneho oddelenia s  nájomníkmi bytov, aby sa predchádzalo vzniku dlhov na nájomnom 
a prijať VZN alebo iný vykonávací predpis z tohto dôvodu. 
 
Hlasovanie:      prítomní: 7                    za: 7                    proti: 0                zdržal sa: 0    
 
K bodu 4 
Komisia prerokovala žiadosť o. z. Stopa a za účelom objasnenia plánovaného zámeru pozve 
ich zástupcu na budúce zasadnutie komisie. 
 
Hlasovanie:      prítomní: 7                    za: 7                    proti: 0                zdržal sa: 0    
 
K bodu 5 
Komisia vzala na vedomie Informáciu o stave poskytovania sociálnych služieb v mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka za rok 2020. Komisia žiada od Sociálneho oddelenia podrobnejšiu 
štatistiku jednorazových a mimoriadnych finančných príspevkov v roku 2020 so špecifikáciou 
adresátov príspevkov, sociálnych dôvodov ich žiadostí a min. a max. výšky poskytnutých 
príspevkov za rok 2020. Zároveň komisia žiada o štatistiku počtu opatrovateliek a počtu 
klientov. 
 
Hlasovanie:      prítomní: 7                    za: 7                    proti: 0                zdržal sa: 0    
 
K bodu 6 
Komisia vzala na vedomie Informáciu o plnení Akčného plán ku KPSS na rok 2021.  
 
Hlasovanie:      prítomní: 6                    za: 6                    proti: 0                zdržal sa: 0    
 
K bodu 7 
Predseda komisie informoval o činnosti o.z. ICHTYS. Komisia vzala informáciu na vedomie. 
 
Hlasovanie:      prítomní: 5                    za: 5                    proti: 0                zdržal sa: 0    
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K bodu 8 
V bode rôzne predseda komisie navrhol na budúce zasadnutie komisie prizvať nových 
záujemcov o členstvo v komisii p. Tiňovú a náhradníka z Depaul Slovensko n.o. za dlhšie 
obdobie neprítomnú členku komisie pani Mgr. Patríciu Ivančíkovú. 
 
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 14.4.2021. 
 
Komisia bola ukončená o 18.45 hod. 
 
V Bratislave, dňa 10.3.2021 
 
 
 
Zapísal:        Overil: 
JUDr. Tomáš Buzinger, v. r.      Mgr. Matej Nagy, v. r. 
zastupujúci tajomník komisie      predseda komisie 
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