
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO  
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 
Komisia sociálnych vecí a bývania 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 
V Bratislave 19. októbra 2016 

 
 

ZÁPISNICA č .  7 /2016  
 

z pracovného rokovania Komisie sociálnych vecí a bývania, ktoré sa konalo dňa 18. októbra 2016  
 

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Materiály na rokovanie MR a MZ 

2.1 Návrh Dodatku č. ...... k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
2.2 Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti 

odpadového hospodárstva 
2.3 Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ...../2016, ktorým sa určuje výška dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených mestskou 
časťou Bratislava-Nové Mesto  

3. Prerokovanie materiálov z oddelenia výstavby, investícii a správy majetku 
4. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazových finančných výpomocí. 
5. Rôzne.  
 

 
K bodu 1 – Otvorenie 
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie p. Ágoston. Navrhol rokovanie podľa pozvánky, s ktorým 
členovia komisie súhlasili  
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

  
 
K bodu 2 - Materiály na rokovanie MR 

2.1. Návrh Dodatku č. ......k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť bez 
pripomienok. 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
2.2. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

v oblasti odpadového hospodárstva 
Komisia prerokovala predložené stanovisko a odporučila MR a MZ MČ BNM toto schváliť bez 
pripomienok. 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
2.3. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.../2016, ktorým sa určuje výška dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených mestskou 
časťou Bratislava-Nové Mesto. 



Komisia prerokovala predložený návrh VZN a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť bez 
pripomienok 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
K bodu 3   Prerokovanie materiálov z oddelenia výstavby, investícii a  správy majetku, referátu správy 

bytových a nebytových priestorov 
 Na rokovanie komisie boli predložené tieto materiály : 

1. Zoznam voľných nájomných bytov  
2. Zoznam žiadateľov o nájomný byt k 13. 10. 2016  
3. Zoznam žiadateľov o nájomný byt počas doby výkonu pracovného pomeru k 14. 09. 2016 
4. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy –S. I., B. č. 21 
5. Žiadosť o prechod nájmu bytu – Š. K., B. č. 21 
6. Prehľad neplatičov a nedoplatkov 9/2016 – byty bývajúci 
7. Prehľad neplatičov a nedoplatkov 9/2016 – byty nebývajúci 
 
3. 3. Bc. D. K., P. O. H. 26/23 V. K. - žiada o poskytnutie bytu počas výkonu  
pracovného pomeru. Menovaná je zamestnaná ako vedúca denného centra na V. ul. Komisia  
opakovane prerokovala žiadosť menovanej a odporučila riešiť poskytnutím bytu na Bojnickej č. 19/17 
počas doby výkonu pracovného pomeru na Miestnom úrade Bratislava-Nové Mesto. 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 

ZA:  6 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

3. 4. S. I., Bojnická č. 21 -  žiada o predĺženie nájomnej zmluvy. 
Komisia prerokovala predloženú žiadosť a odporučila predĺžiť nájom o 2 roky s notárskou zápisnicou. 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 

ZA:  6 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
3. 5.  Š. K., Bojnická č. 21 – žiada o prechod nájmu bytu po zomrelom manželovi Pavlovi. Komisia 
vzala predloženú žiadosť na vedomie 

 
3. 6.  Návrh na úpravu Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto    
Komisia požiadala vedúceho oddelenia výstavby a investícií, aby navrhol zmenu úpravy platných Zásad 
hospodárenia a bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, § 3 ods. 6 a to tak, aby bolo možné 
vypočítavať mesačný príjem žiadateľa o byt  za obdobie 12 mesiacov predchádzajúcich dňu podania 
žiadosti, ak tento prepočet by bol priaznivejší pre žiadateľa.  
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 

ZA:  6 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
  

K bodu 4 Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazových finančných výpomocí 
4.1. H. K., Stromová č. 6 - žiada o poskytnutie finančnej výpomoci na preklenutie finančnej tiesne do 

vyplatenia prvej mzdy a na ošatenie dcéry. Komisia po prerokovaní žiadosti odporučila poskytnúť100,- €. 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 

ZA:  6 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

4.2. B. M., O. č. 12 - žiada o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na zakúpenie ošatenia. Komisia 
prerokovala žiadosť menovanej a odporučila poskytnúť 100,- €. 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 



ZA:  6 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 

4.3. K. B. Ľubľanská č. 1 - žiada o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na zakúpenie školských 
potrieb pre syna Marka, ktorý nastúpil do prevej triedy základnej školy s materskou školou na Sibírskej 
ul. č. 39 v Bratislave v septembri 2015. Matke nebolo v minulom roku poslané oznámenie, lebo základná 
škola dieťa nezaradila do zoznamu detí, ktoré nastúpia do prvej triedy, z dôvodu jeho psychologického 
vyšetrenia. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a odporučila túto riešiť poskytnutím príspevku 
v sume 35,- €.   
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 

ZA:  6 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
K bodu 5 – Rôzne. 

Predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť na rokovaní. Nasledujúce zasadnutie komisie bude  
 dňa 22. 11. 2016. 
  

 
 

 
 

 
                                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Ágoston v. r. 

predseda komisie SVaB 

Vladislava Janovičová v. r. 

zapisovateľka komisie SVaB 


