
Zápisnica 
 

zo zasadnutia komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 
zo dňa 8.11.2017 

 
 

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

Otvorenie zasadnutia komisie. 
1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 
2. Prerokovanie návrhov k sociálno-zdravotnej časti rozpočtu na r. 2018. 
3. 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: 4  za: 4  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2 
Komisia prerokovala návrh rozpočtu na rok 2018 a v rámci rozpočtovej kapitoly „Sociálna 
výpomoc“ navrhuje navýšiť položku „Poskytnutie sociálnej výpomoci podľa VZN“ na 6.000 
EUR.   
 
Hlasovanie:  Prítomní: 4  za: 4  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 3 
Komisia navrhuje uzavrieť zmluvu medzi mestskou časťou a organizáciou Depaul Slovensko, 
n.o. na podporu terénnej práce s ľuďmi bez domova a vyčleniť na to finančné prostriedky vo 
výške 2.400 EUR s pravidelným odpočtom dohodnutých činností. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 4  za: 4  proti: 0    zdržal sa: 0 



Komisia prerokovala žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie subjektu ASKLEPIOS, s.r.o. 
a navrhuje dotáciu vo výške 2.500 EUR predložiť na schválenie miestnemu zastupiteľstvu 
v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v znení Dodatku 
č. 1/2006 súčasne s predložením cenovej ponuky projektu rekonštrukcie.   
 
Hlasovanie:  Prítomní: 5  za: 5  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
Vzhľadom na rozsah služby dovoz obedov v snahe zachovať kvalitu služby komisia navrhuje 
prednostovi miestneho úradu predložiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR projekt 
na obstaranie ďalšieho vozidla na rozvoz stravy pre klientov opatrovateľskej služby, ktorí sú na 
daný druh služby odkázaní. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 5  za: 5  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalšie 
stretnutie komisie sa uskutoční v decembri s tým, že presný dátum bude členom vopred 
oznámený. 
 
 
 
V Bratislave, dňa 10.11.2017 
 
 
 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Nadežda Lišková, v.r.           MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH, v.r. 
tajomníčka komisie            predseda komisie 


