
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 
zo dňa 08.12.2021 

 
 
Prítomní členovia komisie: Mgr. Matej Nagy, Mgr. Viera Psotková, MUDr. Juraj Štekláč, 
PhD., MPH., Ing. Mgr. Katarína Hulmanová, Mgr. Vladimír Jurík, Mgr. Alexej Dobroľubov, 
JUDr. Tomáš Buzinger, Mgr. Soňa Očkášová  
Neprítomní členovia komisie: Mgr. Eva Tiňová 
Tajomníčka komisie: PhDr. Dominika Malačinová 
 
Program: 
 
Otvorenie zasadnutia komisie. 
1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 
2. Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2022 - 2024. 
3. Schválenie plánu zasadnutí komisie na rok 2022. 
4. Informácia o príprave interného predpisu o prideľovaní nájomných bytov. 
5. 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: 8  za: 8  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2 
Komisia prerokovala návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2022-2024. 
Tajomníčka komisie informovala o položkách rozpočtu, ktoré súvisia s plnením návrhu 
komunitného plánu sociálnych služieb. 
Komisia navrhuje prerokovať a schváliť rozpočet v zmysle predkladaného materiálu. 
 
Hlasovanie:  prítomní: 8  za: 3  proti: 1    zdržal sa: 4 
 
 
K bodu 3 
Predseda komisie predstavil Plán zasadnutí na rok 2022. Zasadnutia komisie sa uskutočnia 
spravidla vždy prvú stredu v mesiaci. 
Komisia schvaľuje Plán zasadnutí komisie na rok 2022 v zmysle predloženého materiálu. 
 
Hlasovanie:  prítomní: 8  za: 8  proti: 0    zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 



K bodu 4 
Tajomníčka komisie informovala o príprave interného predpisu o prideľovaní nájomných bytov. 
Informovala o žiadosti oddelenia majetkovoprávneho a legislatívneho o predĺženie termínu 
predloženia návrhu interného predpisu. Tajomníčka komisie taktiež informovala o aktuálnej 
situácii súvisiacej s pridelením nájomného bytu v bytovom dome Pri kríži 22/A. Byt bol 
ponúknutý pani A. L., ktorá sa na obhliadku bytu nedostavila. 
Komisia berie na vedomie a súhlasí s predĺžením termínu na prípravu interného predpisu na 
január 2022. Komisia žiada o informáciu o lehote platnosti ponuky nájomného bytu pani A. L. 
a zároveň žiada o predloženie zoznamu žiadateľov o nájomný byt. 
 
Hlasovanie:  prítomní: 8  za: 8  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 5 
V bode rôzne predseda komisie informoval o plánovanom stretnutí pracovnej skupiny sociálnej 
pomoci pri MČ Bratislava-Dúbravka, ktoré sa malo uskutočniť 1.12.2021. Termín stretnutia 
bol presunutý na 15.12.2021. Stretnutie sa uskutoční online formou, predseda komisie pošle 
pozvánku aj členom komisie. 
 
 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.  
 
 
 
V Bratislave, dňa 09.12.2021 
 
 
Zapísala:        Overil: 
PhDr. Dominika Malačinová, v. r.     Mgr. Matej Nagy, v. r. 
tajomníčka komisie   predseda  komisie 
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