
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 
zo dňa 22.5.2019 

 
 

Prítomní členovia komisie: Mgr. Matej Nagy, Mgr. Viera Psotková, Mgr. Alexej Dobroľubov, 
Mgr. Soňa Očkášová, Mgr. Patrícia Ivančíková, Ján Ružovič 
 
Neprítomní členovia komisie: MUDr. Juraj Štekláč, PhD. MPH, Vladimír Straka, Ing. Mgr. 
Katarína Hulmanová, Miroslava Kuchtová Ladovičová 
 
Hostia: Alžbeta Šporerová 
 
Tajomníčka komisie: Mgr. Nadežda Zeleníková             
 
Program: 
 

Otvorenie zasadnutia komisie. 
1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 
2. Prezentácia činnosti Centra rodiny - Alžbeta Šporerová. 
3. Informácia o príprave a realizácii Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy - 

Mgr. Matej Nagy. 
4. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

č. .../2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti. 
5. Rôzne. 
 Ukončenie zasadnutia komisie. 
 
 
Predseda komisie Mgr. Matej Nagy otvoril zasadnutie komisie a privítal prítomných členov. 
Komisia bola uznášaniaschopná, prítomná bola nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. 
 
K bodu 1 
Predseda komisie oboznámil prítomných členov s programom komisie, ktorý bol následne 
jednohlasne schválený. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
Predseda komisie odovzdal slovo riaditeľke centra Alžbete Šporerovej, ktorá počas prehliadky 
priestorov centra informovala prítomných členov o jeho hlavnom zameraní a činnosti. 
Následne prebehla diskusia o jednotlivých možnostiach vzájomnej spolupráce mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka s centrom, či už vo vzťahu k sociálne slabším rodinám, ľuďom bez 
domova, seniorom alebo iným cieľovým skupinám. Komisia navrhuje preveriť možnosti 
spolupráce na prerozdeľovaní potravinovej pomoci v súvislosti s ochranou osobných údajov 
klientov. Komisia vzala informáciu na vedomie. 
 
K bodu 3 
Predseda komisie podrobne informoval ostatných členov komisie o príprave a realizácii 
Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy. V tejto súvislosti komisia navrhuje 



miestnemu úradu osloviť externých spracovateľov o zaslanie cenovej ponuky na kompletné aj 
parciálne vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb pre mestskú časť. Komisia vzala 
informáciu na vedomie s tým, že na najbližšom zasadnutí komisie budú predložené jednotlivé 
cenové ponuky s prihliadnutím na rôzne alternatívy. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 4 
Komisia prerokovala návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- 
Dúbravka č. .../2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti a uzniesla sa na 
nasledujúcich pripomienkach: 
1. V § 1 v prvej vete je potrebné za slová „fyzickým osobám - podnikateľom“ doplniť textovú 
skratku „(ďalej len „podnikateľ)“. 
2. V § 7 je potrebné do textu doplniť „Neoprávnené výdavky je potrebné taxatívne vymenovať 
v zmluve o poskytnutí dotácie.“ 
3. Do materiálu je potrebné doplniť, kto bude zodpovedný za identifikáciu potrieb, na základe 
ktorých sa budú definovať výzvy na podávanie „veľkých“ žiadostí. 
Komisia neodporúča prerokovať návrh všeobecne záväzného nariadenia na miestnom 
zastupiteľstve v júni, nakoľko materiál je potrebné ešte dopracovať. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 5 
V bode rôzne členovia komisie nepredniesli žiadne návrhy ani pripomienky. 
 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalšie 
plánované stretnutie komisie sa uskutoční dňa 12.6.2019 o 17:00 hod. 
 
 
V Bratislave, dňa 24.5.2019 
 
 
Zapísala:               Overil: 
Mgr. Nadežda Zeleníková, v.r.             Mgr. Matej Nagy, v.r. 
tajomníčka komisie              predseda komisie 


