
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 
zo dňa 09.06.2021 

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

Otvorenie zasadnutia komisie. 
1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 
2. Prerokovanie žiadosti o spoluprácu pri zbere použitého šatstva – EKOCHARITA. 
3. Informácia o bývalom nájomnom byte na Hanulovej ulici. 
4. Tvorba kritérií súvisiacich s prideľovaním nájomných bytov. 
5. Informácia o plnení Akčného plánu ku KPSS na rok 2021. 
6. 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. 
 
Hlasovanie:  prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
Pani Ing. Kunáková predstavila členom komisie organizáciu EKOCHARITA. Vzhľadom na 
potencionálny prínos organizácie pre sociálny rozvoj v mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
komisia odporúča ďalej rokovať s organizáciou EKOCHARITA. 
 
Hlasovanie:  prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 3 
Pani Lengová priblížila svoju bytovú a rodinnú situáciu s užívaním bývalého nájomného bytu 
na Hanulovej ulici. Vzhľadom na vážnosť vlastnej situácie žiada o pridelenie nájomného bytu. 
Komisia žiada oddelenie majetkovo-právne a legislatívne o písomnú informáciu ohľadom 
súdneho sporu súvisiaceho s predmetným bytom. Komisia zároveň  žiada oddelenie sociálnych 
vecí a zdravotníctva o realizáciu sociálneho šetrenia a predloženie všetkých záznamov zo 
sociálneho šetrenia. 
 
Hlasovanie:  prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
 



K bodu 4 
Komisia diskutovala a hľadala možnosti vytvorenia kritérií súvisiacich s prideľovaním 
nájomných bytov v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 
K bodu 5 
Predseda komisie, Mgr. Nagy, informoval o plánovanom stretnutí pracovnej skupiny sociálnej 
pomoci pri mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Stretnutie sa uskutoční 21.6.2021, na stretnutie 
sú pozvaní aj členovia komisie. PhDr. Malačinová informovala o priebežnom plnení Akčného 
plánu ku KPSS a realizovaní dotazníkového prieskumu. 
Komisia berie informáciu 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 08.09.2021 o 17:00 hod.  
 
 
V Bratislave, dňa 10.06.2021 
 
 
 
 
Zapísala:              Overil: 
PhDr. Dominika Malačinová, v. r.     Mgr. Matej Nagy, v. r. 
tajomníčka komisie      predseda komisie 


