
Zápisnica 
 

zo zasadnutia komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 
zo dňa 10.5.2017 

 
 

Prítomní členovia komisie: MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH, Mgr. Matej Nagy, Vladimír 
Straka, Mgr. Jana Hrušecká, Ing. Štefan Konečný, Mgr. Zdenka Zaťovičová 
 
Neprítomní členovia komisie: Mgr. Zuzana Konečná, Miroslava Kuchtová Ladovičová 
 
Hostia: JUDr. Mária Pomšár Vidová, Mgr. Anna Krupicová 
 
Tajomníčka komisie: Mgr. Nadežda Lišková             
 
Program: 
 

Otvorenie zasadnutia komisie. 
1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 
2. Informácia o plnení podmienok vyplývajúcich z nájomných zmlúv - JUDr. Mária Pomšár 

Vidová. 
3. Prezentácia činnosti Centra voľného času Klokan - Mgr. Anna Krupicová. 
4. Rôzne. 
 Ukončenie zasadnutia komisie. 
 
 
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 1 
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 2 
JUDr. Mária Pomšár Vidová z oddelenia majetkovo-právneho a legislatívneho informovala 
členov komisie o nedoplatku Kataríny Renczesovej, ktorého výška na istine v súčasnosti je 
2.149,- EUR. Menovanej bola v predmetnej veci zaslaná výzva na zaplatenie nedoplatku 
v lehote do 30.6.2017. V tejto súvislosti JUDr. Mária Pomšár Vidová ďalej informovala 
komisiu o ostatných piatich nájomníkoch - neplatičoch, ktorí neplnia podmienky vyplývajúce 
z nájomných zmlúv. Komisia vzala informácie na vedomie. 
Komisia súčasne prerokovala aktuálny zoznam žiadateľov o nájom bytu v bytovom dome Pri 
kríži 22A a navrhuje prideliť 2-izbový byt Darine Durcovej za podmienky vydokladovania jej 
príjmu. Ako náhradníka na byt určila komisia Martina Bobovnického.  
 
Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 



K bodu 3 
Mgr. Anna Krupicová informovala komisiu o činnosti a hlavnom zameraní Centra voľného 
času Klokan. Cieľom centra je okrem iného podchytiť deti z nízkopríjmových rodín, aby 
v čase svojho voľna navštevovali centrum, zapájali sa do aktivít a krúžkov, ktoré centrum 
organizuje s tým, že tieto krúžky by navštevovali bezplatne. V tejto súvislosti komisia 
odporúča spoluprácu mestskej časti Bratislava-Dúbravka s centrom a navrhuje, aby oddelenie 
sociálnych vecí a zdravotníctva písomne oslovilo nízkopríjmové rodiny za účelom 
sprostredkovania informácie o možnosti bezplatného navštevovania centra pre deti z týchto 
rodín. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 4 
V bode rôzne členovia komisie nepredniesli žiadne návrhy ani pripomienky. 
 
 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalšie 
plánované stretnutie komisie sa uskutoční dňa 14.6.2017 o 16:30 hod. 
 
 
 
V Bratislave, dňa 12.5.2017 
 
 
 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Nadežda Lišková, v.r.           MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH, v.r. 
tajomníčka komisie            predseda komisie 


