
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 

zo dňa 11.5.2022 
 
Prítomní členovia komisie: Mgr. Matej Nagy, Mgr. Eva Tiňová, MUDr. Juraj Štekláč, PhD., 
MPH., Mgr. Alexej Dobroľubov, JUDr. Tomáš Buzinger 
Neprítomní členovia komisie: Mgr. Soňa Očkášová, Mgr. Viera Psotková, Ing. Mgr. Katarína 
Hulmanová, 
Tajomníčka komisie: PhDr. Dominika Malačinová 
Hostia: ----- 
 
Program: 
Otvorenie zasadnutia komisie. 
1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 
2. Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Dúbravka a volebných obvodov na volebné obdobie rokov 2022-2026. 
3. 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: 5  za: 5  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
Komisia prerokovala Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov na volebné obdobie rokov 2022-2026. 
 
Komisia sociálno-zdravotná a bytová miestneho zastupiteľstva 
 

odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

určiť 
 

1. Počet poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na volebné 
obdobie rokov 2022-2026 v celkovom počte 25. 

 
2. Volebné obvody o počte 4 a počet poslancov v nich do Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Dúbravka na volebné obdobie rokov 2022-2026 nasledovne: 
      - volebný obvod č. 1 – 6 poslancov 
      - volebný obvod č. 2 – 7 poslancov 
      - volebný obvod č. 3 – 6 poslancov 
      - volebný obvod č. 4 – 6 poslancov. 
 
Hlasovanie:  prítomní: 5  za: 5  proti: 0    zdržal sa: 0 



K bodu 3 
V bode rôzne pani Tiňová informovala o rôznych situáciách, s ktorými sa stretávajú v Centre 
rodiny pri práci s utečencami z Ukrajiny. Tajomníčka komisia informovala o formách pomoci 
utečencom zo strany Miestneho úradu. Pri riešení odídencov z Ukrajiny odznel v rámci 
diskusie návrh na lepšiu spoluprácu s ÚPSVaRom. Dôvodom spolupráce je informácia o tom, 
koľko percent odídencov je bez zamestnania. K tomuto bodu v diskusii odznel aj návrh na 
aktualizáciu KPSS 2022-2027. 
 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.  
 
V Bratislave, dňa 11.5.2022 
 
 
Zapísala:        Overil: 
PhDr. Dominika Malačinová, v. r.     Mgr. Matej Nagy, v. r. 
tajomníčka komisie   predseda  komisie 
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