
Zápisnica 
 

zo zasadnutia komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 
zo dňa 9.11.2016 

 
 

Prítomní členovia komisie: MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH, Mgr. Matej Nagy, Vladimír 
Straka, Mgr. Jana Hrušecká, Mgr. Zuzana Konečná, Mgr. Zdenka Zaťovičová 
  
Neprítomní členovia komisie: Miroslava Kuchtová Ladovičová, Ing. Štefan Konečný 
 
Hostia: JUDr. Mária Pomšár Vidová 
 
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 zoznamu žiadateľov o nájom obecných bytov a bytov v bytovom dome 

Pri kríži 22A 
4. Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2017-2019 
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: 5  za: 5  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 3 
Komisia prerokovala jednotlivé žiadosti o pridelenie nájomného bytu a po posúdení všetkých 
sociálnych aspektov a aktualizovaných informácií uvedených v žiadostiach sa uzniesla na 
tom, že odporúča prideliť 2-izbový byt Márii Goldyniakovej a 1-izbový byt Róbertovi 
Danišovi. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 5  za: 5  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
 
 



K bodu 4 
Komisia prerokovala návrh rozpočtu na roky 2017-2019 a vyslovila pripomienku na 
zapracovanie, kde v rámci rozpočtovej kapitoly „sociálne služby“ navrhuje ponechať položku 
„integrácia ľudí bez domova“ pod novým názvom „sociálna integrácia“ vo výške 8.000 EUR. 
Z uvedenej položky by boli financované jednotlivé aktivity, dobrovoľnícke činnosti a taktiež 
verejno-prospešné práce, ktoré bude mestská časť so subjektami tretieho sektora realizovať na 
základe zmlúv o spolupráci. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 5 
Predseda komisie informoval členov o sprostredkovaní zabezpečenia psychologickej podpory 
pre klientov Centra rodiny, n.o. v spolupráci s vysokými školami v Bratislave. 
 
 
K bodu 6 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalšie 
plánované stretnutie komisie sa uskutoční dňa 23.11.2016 o 16:30 hod. 
 
 
 
V Bratislave, dňa 11.11.2016 
 
 
 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Nadežda Lišková, v.r.           MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH, v.r. 
tajomníčka komisie            predseda komisie 


