
Zápisnica 

 

zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 

zo dňa 16.1.2019 

 

 

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

PhD., MPH, Mgr. Alexej Dobroľubov, Mgr. Soňa Očkášová, Mgr. Patrícia Ivančíková, Ing. 

Mgr. Katarína Hulmanová, Miroslava Kuchtová Ladovičová, Ján Ružovič 

 

Neprítomní členovia komisie: Vladimír Straka  

 

Hostia:  

 

Tajomníčka komisie: Mgr. Nadežda Zeleníková             

 

Program: 

 

Otvorenie zasadnutia komisie. 

1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 

2. Schválenie rokovacieho poriadku komisie. 

3. Voľba podpredsedu komisie. 

4. Schválenie plánu zasadnutí komisie na rok 2019. 

5. Predstavenie členov komisie. 

6. Informácia o poskytnutých sociálnych službách pre občanov mestskej časti Bratislava-

Dúbravka za rok 2018. 

7. Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2021. 

8. 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: 9  za: 9  proti: 0    zdržal sa: 0 

 

K bodu 2 

Členovia komisie sa oboznámili s rokovacím poriadkom komisie, ktorý následne jednohlasne 

schválili. 

 

Hlasovanie:  Prítomní: 9  za: 9  proti: 0    zdržal sa: 0 

 

K bodu 3 

Predseda komisie vyzval prítomných členov k voľbe podpredsedu komisie, pričom za 

podpredsedu bola navrhnutá Mgr. Viera Psotková, ktorú prítomní členovia jednohlasne 

schválili. 



Hlasovanie:  Prítomní: 9  za: 9  proti: 0    zdržal sa: 0 

 

K bodu 4 

Komisia bola oboznámená s plánom zasadnutí komisie na rok 2019 a materiál jednohlasne 

schválila. 

 

Hlasovanie:  Prítomní: 9  za: 9  proti: 0    zdržal sa: 0 

 

K bodu 5 

Jednotliví členovia komisie sa navzájom predstavili, uviedli a v akej oblasti pôsobia. 

 

K bodu 6  

Komisia prerokovala informáciu o poskytnutých sociálnych službách pre občanov mestskej 

časti Bratislava-Dúbravka za rok 2018 a materiál vzala na vedomie bez pripomienok. 

 

Hlasovanie:  Prítomní: 9  za: 9  proti: 0    zdržal sa: 0 

 

K bodu 7  

Komisia prerokovala návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 a navrhuje z kapitoly „občianske 

slávnosti“ sumu 1.000 EUR a z kapitoly „denné centrá“ sumu 1.500 EUR presunúť do kapitoly 

„sociálne služby - terénna sociálna práca“ za účelom podpory terénnej sociálnej práce nielen 

pre ľudí bez domova. 

 

Hlasovanie:  Prítomní: 8  za: 8  proti: 0    zdržal sa: 0 

 

K bodu 8 

Členovia komisie otvorili tému prideľovania bytov a kritérií na ich prideľovanie. K tomuto 

bodu neprijala komisia žiadne uznesenie. 

Predseda komisie požiadal prítomných členov o poskytnutie pomoci/informácie o niekom, kto 

vie spracovávať komunitné plány. K tomuto bodu neprijala komisia žiadne uznesenie. 

 

 

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

plánované stretnutie komisie sa uskutoční dňa 13.2.2019 o 17:00 hod. 

 

 

V Bratislave, dňa 18.1.2019 

 

 

Zapísala:               Overil: 

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

tajomníčka komisie              predseda komisie 


