
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej 

zo dňa 11.1.2023 
 

 
Prítomní členovia komisie: Mgr. Mária Belicová, MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH.,  
JUDr. Tomáš Buzinger, JUDr. Juraj Vondrášek, Dr. Katarína Grunwald, M.A., Mgr. Eva 
Tiňová, Mgr. Mária Vajgelová, Ing. Marta Čarnogurská 
Neprítomní členovia komisie: ----- 
Tajomníčka komisie: PhDr. Dominika Malačinová 
 
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 2023. 
5. Predstavenie členov komisie. 
6. Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2023 – 2025. 
7. Informácia o poskytnutých sociálnych službách pre občanov mestskej časti Bratislava-

Dúbravka za rok 2022. 
8. Rôzne. 

Ukončenie zasadnutia komisie. 
 
Predsedníčka komisie Mgr. Mária Belicová otvorila zasadnutie komisie a privítala prítomných 
členov. Komisia nebola uznášaniaschopná, prítomní boli všetci členovia komisie.  
 
K bodu 1 
Predsedníčka komisie oboznámila prítomných členov s programom. Tajomníčka komisie 
požiadala o zaradenie do  programu komisie ďalší bod programu – Prerokovanie návrhu 
Dodatku č. 4 k internému predpisu č. 1/2013 Smernica, ktorou sa určujú podmienky pri 
poskytovaní finančnej pomoci osobitnej skupine obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka. 
Nový návrh programu: 
1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 
2. Schválenie rokovacieho poriadku komisie. 
3. Voľba podpredsedu komisie. 
4. Schválenie plánu zasadnutí komisie na rok 2023. 
5. Predstavenie členov komisie. 
6. Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2023 – 2025. 
7. Informácia o poskytnutých sociálnych službách pre občanov mestskej časti Bratislava-

Dúbravka za rok 2022. 
8. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 4 k internému predpisu č. 1/2013 Smernica, ktorou sa 

určujú podmienky pri poskytovaní finančnej pomoci osobitnej skupine obyvateľov 
s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

9. Rôzne. 
Ukončenie zasadnutia komisie. 
 
Hlasovanie:  prítomní: 8  za: 8  proti: 0    zdržal sa: 0 
 



K bodu 2 
Členovia komisie sa oboznámili s Rokovacím poriadkom Komisie sociálno-zdravotnej 
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorý následne jednohlasne 
schválili. 
Hlasovanie:  prítomní: 8  za: 8  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 3 
Predsedníčka komisie vyzvala členov k voľbe podpredsedu komisie, pričom za podpredsedu 
komisie bol navrhnutý pán JUDr. Tomáš Buzinger, ktorého prítomní členovia jednohlasne 
schválili. 
Hlasovanie:  prítomní: 8  za: 8  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 4 
Komisia bola oboznámená s plánom zasadnutí komisie na rok 2023 a materiál jednohlasne 
schválili. 
Hlasovanie:  prítomní: 8  za: 8  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 5 
Jednotliví členovia komisie sa navzájom predstavili a uviedli, v akej oblasti pôsobia. 
 
K bodu 6 
Komisia prerokovala návrh rozpočtu na roky 2023 -2025 a odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka predložený materiál schváliť. 
Hlasovanie:  prítomní: 8  za: 8  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 7 
Komisia bola oboznámená s informačným materiálom o poskytnutých sociálnych službách pre 
občanov mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2022 a informáciu berie na vedomie. 
 
K bodu 8 
Komisia sociálno-zdravotná prerokovala Dodatok č. 4 k internému predpisu č. 1/2013 Smernica, 
ktorou sa určujú podmienky pri poskytovaní finančnej pomoci osobitnej skupine obyvateľov 
s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Dúbravka a odporúča starostovi mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka predložený materiál schváliť. 
Hlasovanie:  prítomní: 8  za: 8  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 9 
V bode rôzne členovia komisie otvorili tému dostupnosti sociálnej služby poskytovanej 
v dennom stacionári a dohodli sa, že budú rokovať o možnosti zriadenia denného stacionára 
v mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  
 
 
Na záver predsedníčka komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.  
 
V Bratislave, dňa 11.1.2023 
 
 
Zapísala:        Overila: 
PhDr. Dominika Malačinová, v. r.     Mgr. Mária Belicová, v. r.  
tajomníčka komisie   predsedníčka  komisie 
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