
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 
zo dňa 14.04.2021 

 
 

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

Otvorenie zasadnutia komisie. 
1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 
2. Prerokovanie žiadosti o. z. STOPA. 
3. Predstavenie záujemcov o členstvo v komisii. 
4. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Bratislavský spolok nepočujúcich 

1930. 
5. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Centrum rodiny, n. o. 
6. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie – Slovenský červený kríž, územný 

spolok Bratislava – mesto. 
7. Informácia o predpisoch a postupoch súvisiacich s problematikou nájomného bývania. 
8. Informácia o pláne procesu komunitného plánovania mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
9. Informácia o plnení Akčného plánu ku KPSS na rok 2021. 
10. Rôzne. 

Ukončenie zasadnutia komisie. 
 
 
Predseda komisie Mgr. Matej Nagy otvoril zasadnutie komisie a privítal prítomných členov. 
Komisia bola uznášaniaschopná, prítomná bola nadpolovičná väčšina členov komisie.  
 
K bodu 1 
Predseda komisie oboznámil prítomných členov s programom komisie a navrhol doplniť 
program o 3 nové body programu nasledovne: 

7. Posúdenie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie – OZ Vagus. 
8. Posúdenie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie – Depaul Slovensko, n. o. 
9. Posúdenie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie – OZ Odyseus. 
Aktuálne body programu 7., 8., 9. sa posunú a prečíslujú na body programu 10., 11., 12. 

 
Hlasovanie:  prítomní: 7  za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
Zástupca o. z. STOPA, p. Sabela predstavil organizáciu o. z. STOPA a projekt modulárnych 
domov  - dočasné ubytovanie pre bezdomovcov. Predstavil žiadosť o poskytnutie pozemku na 
prenájom s orientačnou rozlohou 300 – 360 m². Komisia odporúča hľadať možnosti podpory 
realizácie projektu v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. V prípade žiadosti o prenájom 
pozemku pre o. z. STOPA komisia dá odporúčacie stanovisko k prenájmu. 
Hlasovanie:  prítomní: 7  za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 



   K bodu 3 
Predseda komisie privítal záujemcov o členstvo v komisii, p. Juríka a p. Tiňovú. Následne sa 
záujemcovia predstavili komisii. Komisia po oboznámení sa so záujemcami odporúča 
záujemcom podať si žiadosť o členstvo.  
Komisia sociálno-zdravotná a bytová odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka 
 
zvoliť 
p. Mgr. Tiňovú a p. Juríka za členov komisie. 
 
Hlasovanie:  prítomní: 7  za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 4 
Komisia prerokovala žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie a subjektu Bratislavský spolok 
nepočujúcich 1930 odporúča vyplatiť dotáciu vo výške 330,- EUR. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 5 
Komisia prerokovala žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie a subjektu Centrum rodiny, n. o. 
odporúča vyplatiť dotáciu vo výške 1660,- EUR. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 6 
Komisia prerokovala žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie – Slovenský červený kríž, 
územný spolok Bratislava – mesto. Z dôvodu, že účelom využitia finančnej dotácie je 
vzdelávanie a vzdelávacie aktivity, komisia odporúča predmetnú žiadosť postúpiť na 
prerokovanie komisii školstva. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 7 
Komisia prerokovala žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie a subjektu OZ Vagus neodporúča 
vyplatiť dotáciu. Komisia má za to, že na území MČ Bratislava-Dúbravka je terénna práca 
s ľuďmi bez domova už dostatočne vykrytá inou organizáciou. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 8 
Komisia prerokovala žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie a subjektu Depaul Slovensko,  
n. o. neodporúča vyplatiť dotáciu, a to najmä z dôvodu, že subjektu je v tomto roku poskytnutý 
finančný príspevok za poskytnuté služby v celkovej výške 1 980,-EUR. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 



K bodu 9 
Komisia prerokovala žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie a subjektu OZ Odyseus odporúča 
vyplatiť dotáciu vo výške 1 647,- EUR. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 10 
JUDr. Krišková, bytový referát, informovala členov komisie o predpisoch a postupoch 
súvisiacich s problematikou nájomného bývania. Komisia odporúča aj naďalej podporovať 
spoluprácu a vzájomnú komunikáciu medzi bytovým referátom a OSVaZ. Komisia sa zhodla, 
že je potrebné zadefinovať kritériá pri prideľovaní nájomných bytov. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 11 
Tajomníčka komisie informovala o pláne procesu komunitného plánovania mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka. Komisia informáciu berie na vedomie. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 12 
Predseda komisie spolu s tajomníčkou komisie informovali o plnení Akčného plánu ku KPSS 
na rok 2021, ciele sa priebežne napĺňajú. Komisia informáciu berie na vedomie. 
 
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 12.05.2021 o 17:00 hod.  
 
 
V Bratislave, dňa 14.04.2021 
 
 
 
 
 
Zapísala:              Overil: 
PhDr. Dominika Malačinová, v. r.            Mgr. Matej Nagy, v. r. 
tajomníčka komisie             predseda komisie 
 


