
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 
zo dňa 13.3.2019 

 
 

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

Otvorenie zasadnutia komisie. 
1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 
2. Schválenie rokovacieho poriadku komisie. 
3. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Bratislavský spolok nepočujúcich 

1930. 
4. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - OZ VAGUS. 
5. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

č. .../2019 o poskytovaní sociálnych služieb. 
6. Prerokovanie zoznamu žiadateľov o nájom bytu v bytovom dome Pri kríži 22A. 
7. 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: 7  za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
Členovia komisie sa oboznámili s novým rokovacím poriadkom komisie, ktorý bol schválený 
jednohlasne bez pripomienok. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 7  za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 3 
Komisia prerokovala žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie a subjektu Bratislavský spolok 
nepočujúcich 1930 odporúča vyplatiť dotáciu vo výške 330,- EUR. 
 



Hlasovanie:  Prítomní: 7  za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 4 
Komisia prerokovala žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie a subjektu OZ VAGUS odporúča 
vyplatiť dotáciu vo výške 800,- EUR s tým, že komisia požaduje od OZ VAGUS predkladať 2-
krát ročne informáciu o vykonávaní terénnej sociálnej práce. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 7  za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 5 
Komisia prerokovala návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Dúbravka č. .../2019 o poskytovaní sociálnych služieb a predložený materiál odporúča doplniť 
o podrobnejšiu ekonomickú analýzu príjmov a výdavkov. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 7  za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 6 
Komisia prerokovala zoznam žiadateľov o nájom bytu v bytovom dome Pri kríži 22A a zo 
zoznamu navrhla vybrať nasledujúcich žiadateľov: Marcela Stimpergerová, Zuzana Lahučká, 
Božena Rigová, Denisa Bohúňová a Lucia Kilianová.  
 
Hlasovanie:  Prítomní: 7  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 1 
 
Komisia súčasne odporúča v prípade nájomníkov, ktorí sú v omeškaní s platením nájomného 
za obdobie dvoch mesiacov, aby oddelenie majetkovoprávne a legislatívne požiadalo oddelenie 
sociálnych vecí a zdravotníctva o súčinnosť za účelom vykonania sociálneho šetrenia v rodine. 
V tejto súvislosti komisia taktiež navrhuje, aby bol zoznam dlžníkov kvartálne predkladaný 
komisii na prerokovanie. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 7  za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
Komisia navrhuje vysťahovanie nájomníčky Kataríny Renczesovej s tým, že rodine bude 
zabezpečené náhradné ubytovanie a komisii bude poskytnutá spätná informácia o priebehu 
vysťahovania.  
 
Hlasovanie:  Prítomní: 7  za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
Komisia navrhuje vysťahovanie nájomníčky Evy Virágovej s tým, že rodine bude zabezpečené 
náhradné ubytovanie a komisii bude poskytnutá spätná informácia o priebehu vysťahovanie. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 7  za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 7 
Tajomníčka komisie informovala komisiu o pracovnom stretnutí zamestnancov Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka (oddelenie školstva a mládeže, oddelenie sociálnych 
vecí a zdravotníctva), Školského úradu Bratislava-Dúbravka a Lamač, Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny Bratislava, Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava IV a riaditeľa ZŠ 
Nejedlého 8, Bratislava, ktoré sa konalo dňa 8.3.2019 za účelom riešenia problémových detí 
materských škôl a žiakov základných škôl v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Komisia vzala 
informáciu na vedomie. 



V súvislosti s prípravou komunitného plánu sociálnych služieb informoval predseda komisie 
ostatných členov o pozvaní Mgr. Márie Machajdíkovej na budúce zasadnutie komisie. Komisia 
vzala informáciu na vedomie. 
 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalšie 
plánované stretnutie komisie sa uskutoční dňa 10.4.2019 o 17:00 hod. 
 
 
V Bratislave, dňa 15.3.2019 
 
 
Zapísala:               Overil: 
Mgr. Nadežda Zeleníková, v.r..            Mgr. Matej Nagy, v.r. 
tajomníčka komisie              predseda komisie 


