
Zápisnica 
 

zo zasadnutia komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 
zo dňa 12.4.2017 

 
 

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

Otvorenie zasadnutia komisie. 
1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 
2. Informácia o činnosti Centra rodiny, n.o. - Alžbeta Šporerová. 
3. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Liga proti rakovine SR - pobočka 

Bratislava. 
4. Prerokovanie materiálu „Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy - zmena 

čl. 32 ods. 8 a čl. 32 ods. 9 (procesný opatrovník)“. 
5. Informácia o plánovanej zdravotnej prednáške pre seniorov a jej zabezpečení. 
6. 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: 5  za: 5  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2 
Alžbeta Šporerová informovala členov komisie o prebiehajúcej potravinovej pomoci 
a vzájomnej spolupráci s oddelením sociálnych vecí a zdravotníctva. Taktiež informovala 
komisiu o jednotlivých aktivitách a dobrovoľníckych činnostiach, ktoré komunitné centrum 
vykonáva, o sociálnej výdajni šatstva ako aj psychologickej podpore pre jednotlivých klientov 
centra. Komisia navrhuje prednostovi hľadať ďalšie možnosti finančnej podpory komunitného 
centra aj v rozsahu úpravy súčasného rozpočtu, uvážiť spoluprácu s komunitným centrom v 
rámci grantových projektov. 



Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 3 
Komisia prerokovala žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie a subjektu Liga proti rakovine 
SR - pobočka Bratislava odporúča vyplatiť dotáciu vo výške 200,- EUR. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 4 
Komisia prerokovala predložený materiál vypracovaný oddelením majetkovoprávnym 
a legislatívnym s názvom „Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy - zmena čl. 
32 ods. 8 a čl. 32 ods. 9 (procesný opatrovník)“ a odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
uvedený materiál schváliť. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 5 
Predseda komisie informoval ostatných členov komisie o zdravotnej prednáške pre seniorov, 
ktorá sa bude konať dňa 11.5.2017 v spolupráci so špecializovaným lekárom - osteológom 
MUDr. Jurajom Wendlom. V tejto súvislosti taktiež oboznámil prítomných so zámerom 
zrealizovať v budúcnosti ďalšiu prednášku pre seniorov v spolupráci s fyzioterapeutmi. 
Komisia vzala informáciu na vedomie. 
 
 
K bodu 6 
Členovia komisie sa zhodli na tom, že na budúce zasadnutie komisie bude pozvaná JUDr. 
Mária Pomšár Vidová z oddelenia majetkovoprávneho a legislatívneho, aby informovala 
komisiu o plnení podmienok vyplývajúcich z nájomných zmlúv jednotlivých nájomníkov. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 5  za: 5  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalšie 
plánované stretnutie komisie sa uskutoční dňa 10.5.2017 o 16:30 hod.  
 
 
 
V Bratislave, dňa 13.4.2017 
 
 
 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Nadežda Lišková, v.r.           MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH, v.r. 
tajomníčka komisie            predseda komisie 


