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ZÁPIS 

 
 
zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, ktoré sa konalo dňa 

9. marca 2022 (streda) o 17.00 hod. 
vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4. 

 
 
Program: 
 
Otvorenie zasadnutia komisie. 
1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 
2. Vyúčtovanie poskytnutých dotácií z rozpočtu mestskej časti za rok 2021. 
RC Macko z dotácie zabezpečili režijné náklady, tiež nie je jasné, aké aktivity realizovali a 
koľko mali klientov. BSN nemali vyplnenú kolónku prínos pre mestskú časť ani počet 
účastníkov z Dúbravky.  
Komisia v diskusii hovorila o tom, že z uvedených vyúčtovaní je možné iba zhodnotiť, že 
dotácia bola v zhode s rozpočtovými pravidlami, ale nie je jasný prínos pre mestskú časť. 
Komisia odporúča doplniť v tlačive programovú správu, ktorá by obsahovala napríklad splnenie 
cieľov, konkrétnejšie aktivity, prípadne pomer Dúbravských a nedúbravských účastníkov. 
3. Schválenie interných pravidiel KSZaB, ktorými sa upravuje postup pri posudzovaní kritérií 

žiadateľov o byt v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
Komisia by chcela informáciu o novom formuláre žiadosti o byt. Komisia trvá na tom, aby 
žiadateľ mal informáciu o nákladoch s výdavkami potrebnými pred nasťahovaním. 
4. Informácia o plánovaných aktivitách zo schváleného KPSS 2022-2026.  
5. Rôzne. 
V bode rôzne sme diskutovali o pomoci utečencom z Ukrajiny. Zo strany jednotlivých 
organizácií poskytujúcich pomoc vyplynulo, že pomoc je nekoordinovaná a je potreba, aby 
miestny úrad oslovil organizácie a zastrešil koordináciu.  
Ukončenie zasadnutia komisie. 
 
Zapísal: 
Mgr. Matej Nagy 
predseda komisie 
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