
Zápisnica 
 

zo zasadnutia komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 
zo dňa 8.3.2017 

 
 

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

Otvorenie zasadnutia komisie. 
1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 
2. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Detská organizácia Bratislavský 

Fénix. 
3. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Bratislavský spolok nepočujúcich 

1930. 
4. Opätovné prerokovanie žiadosti Kataríny Renczesovej o predĺženie nájmu bytu. 
5. Rôzne. 

Ukončenie zasadnutia komisie. 
 
 
Predseda komisie MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH otvoril zasadnutie komisie a privítal 
prítomných členov. Komisia bola uznášaniaschopná, prítomní boli všetci členovia komisie.  
 
 
K bodu 1 
Predseda komisie oboznámil prítomných členov s programom komisie, ktorý bol následne 
jednohlasne schválený. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 8  za: 8  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2 
Komisia prerokovala žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie a subjektu Detská organizácia 
Bratislavský Fénix odporúča vyplatiť dotáciu vo výške 200,- EUR. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 8  za: 8  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 3 
Komisia prerokovala žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie a subjektu Bratislavský spolok 
nepočujúcich 1930 odporúča vyplatiť dotáciu vo výške 250,- EUR. 



Hlasovanie:  Prítomní: 8  za: 8  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 4 
Vzhľadom na zmenu relevantných skutočností komisia opätovne prerokovala žiadosť 
Kataríny Renczesovej o predĺženie nájmu bytu zo dňa 21.7.2016 a navrhuje predĺženie nájmu 
na jeden rok od predchádzajúceho vypršania nájomnej zmluvy, teda do 31.7.2017 s tým, že 
komisii sa bude pravidelne predkladať informácia o tom, či menovaná dodržiava podmienky 
nájomnej zmluvy. Súčasne komisia odporúča oddeleniu sociálnych vecí a zdravotníctva 
v súčinnosti s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, prípadne s inými subjektmi 
užšie spolupracovať s uvedenou rodinou a tým zintenzívniť zabezpečenie sociálneho dohľadu. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 8  za: 8  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 5 
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 12.4.2017 o 16:30 hod.  
 
 
 
V Bratislave, dňa 10.3.2017 
 
 
 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Nadežda Lišková, v.r.           MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH, v.r. 
tajomníčka komisie            predseda komisie 


