
Zápisnica 

 

zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 

zo dňa 9.5.2018 

 

 

Prítomní členovia komisie: MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH, Mgr. Matej Nagy, Vladimír 

Straka, Miroslava Kuchtová Ladovičová, Mgr. Zdenka Zaťovičová 

 

Neprítomní členovia komisie: Mgr. Jana Hrušecká, Ing. Štefan Konečný  

 

Hostia:  

 

Tajomníčka komisie: Mgr. Nadežda Lišková             

 

Program: 

 

Otvorenie zasadnutia komisie. 

1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 

2. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Centrum rodiny, n.o. 

3. Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Dúbravka a volebných obvodov na volebné obdobie rokov 2018 - 2022. 

4. Prezentácia činnosti - Depaul Slovensko, n.o. a OZ Vagus. 

5. 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 žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie a subjektu Centrum rodiny, n.o. 

odporúča vyplatiť dotáciu vo výške 500,- EUR. 

 

Hlasovanie:  Prítomní: 5  za: 5  proti: 0    zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 3 

Komisia prerokovala predložený materiál a vzhľadom na počet komisií miestneho 

zastupiteľstva, počet rád škôl a materských škôl a pracovných povinností poslancov v nich, sa 

zhodla na zachovaní pôvodného počtu poslancov v súlade s predloženým materiálom.  



Hlasovanie:  Prítomní: 5  za: 5  proti: 0    zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 4 

Zástupcovia organizácií Depaul Slovensko, n.o. a OZ Vagus informovali komisiu o činnostiach 

a aktivitách organizácií, ktoré sú zamerané predovšetkým na terénnu sociálnu prácu a pomoc 

ľuďom bez domova, taktiež informovali komisiu o vzájomnej spolupráci s oddelením 

sociálnych vecí a zdravotníctva s cieľom rozšíriť v budúcnosti spoluprácu s mestskou časťou 

v danej problematike. Komisia vzala informácie na vedomie. 

 

Hlasovanie:  Prítomní: 5  za: 5  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 13.6.2018 o 16:30 hod. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 11.5.2018 

 

 

 

Zapísala:             Overil: 

Mgr. Nadežda Lišková, v.r.           MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH, v.r. 

tajomníčka komisie            predseda komisie 


