
Zápisnica 
 

zo zasadnutia komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 
zo dňa 19.10.2016 

 
 

Prítomní členovia komisie: MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH, Mgr. Matej Nagy, Vladimír 
Straka, Mgr. Jana Hrušecká, Mgr. Zuzana Konečná, Ing. Štefan Konečný, Mgr. Zdenka 
Zaťovičová 
  
Neprítomní členovia komisie: Miroslava Kuchtová Ladovičová  
 
Hostia:  
 
Tajomníčka komisie: Mgr. Nadežda Lišková             
 
P r o g r a m: 
 

1. Otvorenie 
2. Oboznámenie sa s programom zasadnutia a jeho odsúhlasenie, prípadne doplnenie 
3. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Depaul Slovensko, n.o.  
4. Prerokovanie zoznamu žiadateľov o nájom obecných bytov a bytov v bytovom dome 

Pri kríži 22A 
5. Rôzne 
6. Záver 

 
 
K bodu 1 
Predseda komisie MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH otvoril zasadnutie komisie a privítal 
prítomných členov. Komisia bola uznášaniaschopná, prítomná bola nadpolovičná väčšina 
všetkých jej členov.  
 
 
K bodu 2 
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 3 
Komisia prerokovala žiadosť subjektu Depaul Slovensko, n.o. o  poskytnutie finančnej 
dotácie a neodporúča poskytnúť finančnú dotáciu z dôvodu, že s uvedeným subjektom bola v 
apríli 2016 uzatvorená zmluva o spolupráci, na základe ktorej mestská časť Bratislava-
Dúbravka financovala projekt na podporu integrácie ľudí bez domova. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 5  proti: 0    zdržal sa: 1 
 
 
 



K bodu 4 
Komisia prerokovala jednotlivé žiadosti o pridelenie nájomného bytu a uzniesla sa na tom, že 
jednotlivých žiadateľov je potrebné predvolať na miestny úrad - oddelenie majetkovo-právne 
a legislatívne za účelom predloženia výšky ich aktuálnych príjmov a aktualizácie ostatných 
údajov uvedených v žiadosti. Zároveň je potrebné týchto žiadateľov upovedomiť o výške 
mesačného nájomného a depozitu v nájomných bytoch, ako aj ďalších podmienkach nájmu. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 5 
V bode rôzne členovia komisie nepredniesli žiadne návrhy ani pripomienky. 
 
 
K bodu 6 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. Komisia sa 
zároveň uzniesla na termíne mimoriadneho zasadnutia, ktoré sa uskutoční dňa 9.11.2016 
o 16:30 hod. 
 
 
 
V Bratislave, dňa 21.10.2016 
 
 
 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Nadežda Lišková, v.r.           MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH, v.r. 
tajomníčka komisie            predseda komisie 


