
Zápisnica 
 

zo zasadnutia komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 
zo dňa 9.8.2017 

 
 

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

Otvorenie zasadnutia komisie. 
1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 
2. Prerokovanie správy o plnení podmienok vyplývajúcich z nájomných zmlúv niektorých 

nájomníkov v bytovom dome Pri kríži 22/A. 
3. Rôzne. 
 Ukončenie zasadnutia komisie. 
 
 
Predseda komisie MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH otvoril zasadnutie komisie a privítal 
prítomných členov. Komisia bola rokovaniaschopná, ale nie uznášaniaschopná, keďže nebola 
prítomná 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 správu o plnení podmienok vyplývajúcich z nájomných zmlúv niektorých 
nájomníkov v bytovom dome Pri kríži 22/A a informáciu vzala na vedomie. 
 
 
K bodu 3 
Predseda komisie informoval ostatných členov komisie o zdravotných prednáškach pre 
seniorov, ktoré sa pripravujú v nadchádzajúcich mesiacoch v spolupráci so špecializovanými 
lekármi - hematológmi a odborníkmi z fyziatrie a rehabilitácie. Taktiež informoval komisiu 
o zámere pripraviť prednášku pre seniorov v spolupráci s oddelením sociálnych vecí 
a zdravotníctva o konkrétnej činnosti oddelenia. Komisia vzala informácie na vedomie. V tejto 



súvislosti a aj s ohľadom na ostatné sociálne aktivity mestskej časti sa prerokovala potreba a 
možnosti oslovenia čo najväčšieho počtu seniorov v mestskej časti.  
Mgr. Matej Nagy informoval komisiu o novej možnosti zamestnať v kaviarni „Dobre 
a dobre“ v Starej tržnici aj iné cieľové skupiny okrem ľudí bez domova. Ide o projekt, ktorý 
realizuje OZ VAGUS. Komisia vzala informáciu na vedomie. 
 
 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalšie 
plánované stretnutie komisie sa uskutoční dňa 20.9.2017 o 16:30 hod. 
 
 
 
V Bratislave, dňa 11.8.2017 
 
 
 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Nadežda Lišková, v.r.           MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH, v.r. 
tajomníčka komisie            predseda komisie 


