
Zápisnica 

 

zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 

zo dňa 13.2.2019 

 

 

Prítomní členovia komisie: Mgr. Matej Nagy, Mgr. Viera Psotková, MUDr. Juraj Štekláč, 

PhD. MPH, Ján Ružovič 

 

Neprítomní členovia komisie: Mgr. Alexej Dobroľubov, Mgr. Soňa Očkášová, Mgr. Patrícia 

Ivančíková, Ing. Mgr. Katarína Hulmanová, Vladimír Straka, Miroslava Kuchtová Ladovičová 

 

Hostia: Bc. Zuzana Králiková, Mgr. Bibiana Helexová, Mgr. Mária Kopčíková, JUDr. Mária 

Pomšár Vidová 

 

Tajomníčka komisie: Mgr. Nadežda Zeleníková             

 

Program: 

 

Otvorenie zasadnutia komisie. 

1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 

2. Informácia o realizácií opatrení sociálnoprávnej ochrany detí na území mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka - Bc. Zuzana Králiková (ÚPSVaR). 

3. Prezentácia činnosti Centra pre rodinu Kvapka. 

4. Prerokovanie zoznamu žiadateľov o nájom bytu v bytovom dome Pri kríži 22A - JUDr. 

Mária Pomšár Vidová. 

5. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

č. .../2019 o poskytovaní sociálnych služieb. 

6. Informácia o úprave návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2021. 

7. Rôzne. 

 Ukončenie zasadnutia komisie. 

 

 

Predseda komisie Mgr. Matej Nagy otvoril zasadnutie komisie a privítal prítomných členov. 

Komisia bola rokovaniaschopná, ale nie uznášaniaschopná, keďže nebola prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. 

 

K bodu 1 

Predseda komisie oboznámil prítomných členov s programom komisie, ktorý bol následne 

jednohlasne schválený. 

 

Hlasovanie:  Prítomní: 4  za: 4  proti: 0    zdržal sa: 0 

 

K bodu 2 

Bc. Zuzana Králiková informovala komisiu o realizácií opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka, o podmienkach spolupráce s miestnym úradom, 

konkrétne s oddelením sociálnych vecí a zdravotníctva a školským úradom. Komisia vzala 

informáciu na vedomie a navrhuje jednotlivým oddeleniam zintenzívniť spoluprácu s ÚPSVaR 

za účelom efektívneho riešenia súčasnej situácie. 

 



K bodu 3 

Mgr. Bibiana Helexová a Mgr. Mária Kopčíková informovali komisiu o činnosti a hlavnom 

zameraní Centra pre rodinu Kvapka a taktiež o zámere prenajať si priestory na území mestskej 

časti za účelom skvalitnenia služieb poskytovaných občanom. Komisia prerokovala jednotlivé 

možnosti a odporúča centru obrátiť sa na miestny úrad písomne so žiadosťou o prenájom 

priestorov. 

 

K bodu 4 

JUDr. Mária Pomšár Vidová informovala komisiu o jednotlivých žiadateľoch o nájom bytu 

v bytovom dome Pri kríži 22A a súčasne podala informáciu o aktuálnej výške pohľadávky 

všetkých neplatičov. Komisia prerokovala tento zoznam žiadateľov a informáciu vzala na 

vedomie. 

 

Body 5 a 6 sa presúvajú na ďalšie zasadnutie komisie, keďže komisia nebola ďalej rokovania-

schopná. 

 

Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalšie 

plánované stretnutie komisie sa uskutoční dňa 13.3.2019 o 17:00 hod. 

 

 

V Bratislave, dňa 15.2.2019 

 

 

Zapísala:               Overil: 

Mgr. Nadežda Zeleníková, v.r.            Mgr. Matej Nagy, v.r. 

tajomníčka komisie              predseda komisie 


