
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 22. novembra 2016 

 
 

ZÁPISNICA č .  8 /2016  
 

z pracovného rokovania Komisie sociálnych vecí a bývania, ktoré sa konalo dňa 21. novembra 2016  
 

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Materiály na rokovanie MR a MZ 

2.1 Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ....../ 2016, ktorým sa určujú pravidlá času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

2.2 Návrh časového harmonogramu zasadnutí MR, MZ a Komisií MZ MČ BNM na rok 2017, Návrh Vecného 
plánu Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017, Návrh 
na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III.  

2.3 Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ...../2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto  

2.4 Návrh na zníženie nájomného za prenájom časti spoločenského domu „VERNOSŤ“ pre spoločnosť 
Vernosť spol. s. r. o. 

2.5 Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na I. polrok 2017 
2.6 Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2017 – 2019 
2.7 Návrh programu rozvoja Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2016 – 2020 
2.8 Návrh VZN Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2016 o miestnych daniach na území mestskej 

Časti Bratislava-Nové Mesto 
2.9 Informácia o zavedení poplatku za rozvoj 
2.10 Všeobecne záväzné nariadenie 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 

2.11 Návrh na schválenie zámeru riešenia havarijného stavu objektov lanovej dráhy v správe EKO-podniku 
VPS 
  

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

výpomocí k Vianociam 2016 
5. Rôzne.  
 

 
K bodu 1 – Otvorenie 
 
Rokovanie komisie otvoril a viedol, na základe poverenia predsedu komisie p. Petra Ágostona, Ing. Libor Gašpierik. 
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 VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ....../ 2016, ktorým sa určujú pravidlá času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť 
s pripomienkou k otváracím hodinám, ktoré budú doriešené pri rokovaní v miestnej rade a miestnom 
zastupiteľstve. 
 



Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 
ZA:  5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
2.2. Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií MZ 

MČ BNM na rok 2017, Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu 
Bratislava III.  
Komisia prerokovala predložené materiály a odporučila MR a MZ MČ BNM tieto schváliť bez 
pripomienok. 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
2.3. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.../2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto 
Komisia prerokovala predložený návrh VZN a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť a žiada, 
aby boli na rokovanie MR a MZ predložené „Zásady pre realizáciu participatívneho rozpočtu. 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
2.4. Návrh na zníženie nájomného za prenájom časti spoločenského domu „VERNOSŤ“ pre spoločnosť 

Vernosť spol. s. r. o. 
Komisia prerokovala uvedený materiál a tento odporučila MR a MZ schváliť bez pripomienok  
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  2 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 3 

  
2.5. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na I. polrok 

2017 
Komisia prerokovala predložený plán a tento odporučila MR a MZ schváliť bez pripomienok 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
2.6. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2016 – 2019 

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

ZA:  2 
PROTI: 1 
ZDRŽAL SA: 2 

 
2.7. Návrh Programu rozvoja Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2016 – 2020 

Komisia prerokovala predložený materiál a tento odporučila MR a MZ schváliť bez pripomienok 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  4 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 

2.8. Návrh VZN Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2016 o miestnych daniach na území mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto 



Komisia prerokovala predložený návrh VZN s hlasovaním 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  0 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 5 

     
2.9. Informácia o zavedení poplatku za rozvoj 

Komisia vzala na vedomie predloženú informáciu a odporučila porovnať navrhnuté sadzby poplatkov 
s poplatkami určenými v mestských častiach Bratislava Staré Mesto, Ružinov a Petržalka a zohľadniť 
ich výšku pri určení poplatku v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

 
2.10. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislva-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 Bratislva-Nové Mesto 
Komisia prerokovala predložené VZN s hlasovaním : 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  0 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 5 

   
2.11. Návrh na schválenie zámeru riešenia havarijného stavu objektov lanovej dráhy v správe EKO-

podniku VPS  
Komisia prerokovala predložený návrh a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť  
A/ sanácie stavby so súpisným číslom 2827, reštaurácia Snežienka na pozemku parc. č. 19614/6 
katastrálne územie Vinohrady, evidované na liste vlastníctva č. 2275 bez pripomienok 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  4 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 

 
B/ asanácie stavby so súpisným číslom 2827, reštaurácia Snežienka na pozemku parc. č.19614/6 
katastrálne územie Vinohrady, evidované na liste vlastníctva č. 2275 bez pripomienok 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  1 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 4 

 
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 k 16. 11. 2016 
2. Zoznam žiadateľov o nájomný byt k 16. 11. 2016  
3. Nové žiadosti o poskytnutie obecného nájomného bytu 
4. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – R. V., Bojnická č. 25 
5. Žiadosť o odpustenie nájomného za mesiac júl 2016 – PaedDr. D. A. Bojnická 21 
6. Prehľad neplatičov a nedoplatkov do 31. 10. 2016 
3. 3. 1. B. M., ubytovňa Stará Vajnorksá 6, Bratislava - žiada o poskytnutie bytu . Menovaná má tri 
deti a je zamestnaná. Spĺňa podmienky pre zaradenie do zoznamu žiadateľov o byt.  
3. 3. 2. T. M., H. 19, Bratislava – žiada o poskytnutie bytu. Pre nezhody s partnerkou sa odsťahoval 
s maloletým synom k rodičom mimo Bratislavu. Jeho žiadosť bola zaradená do zoznamu žiadateľov o 
byt. 
3. 4. R. V., B. č. 25 -  žiada o predĺženie nájomnej zmluvy k bytu č. 47. Komisia prerokovala žiadosť 
menovanej a odporučila predĺžiť nájom o 2 roky s notárskou zápisnicou. 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 



3. 5. D. A., Bojnícka 21– žiada o odpustenie nájomného za mesiac júl 2016 z dôvodu, že i keď byt 
prebrala 1. 7. 2016, elektromer a elektrická energia do bytu boli pripojené až 28. 7. 2016, z dôvodu 
dlhých čakacích lehôt. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a túto neodporučila kladne vybaviť.  
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  0 
PROTI: 4 
ZDRŽAL SA: 1 

 
K bodu 4 Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazových finančných výpomocí 

4.1. R. P., Račianska 99 - žiada o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na ošatenie. Komisia 
po prerokovaní žiadosti odporučila poskytnúť 100,- €. 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

4.2. R. J., Bratislava-Nové Mesto - žiada o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na preklenutie 
finančnej tiesne do nájdenia zamestnania. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila 
poskytnúť 100,- € 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

4.3. Jednorazové finančné výpomoci k Vianociam 2016 
Na rokovanie komisie bol predložený materiál a podklady k poskytnutiu jednorazových finančných 
výpomocí k Vianociam 2016. Pani Janovičová informovala komisiu o postupe pri vypracovaní zoznamov 
obyvateľov, ktorým bude poskytnutá uvedená finančná výpomoc. Zoznamy sociálne slabších rodín 
s deťmi, nezamestnaných obyvateľov, obyvateľov, ktorým boli zverené deti do starostlivosti 
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a dôchodcov, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, boli 
vypracované z podkladov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Podľa platných zásad, 
na základe oznámenia v Hlase Nového Mesta, osamelí a nepracujúci dôchodcovia s dôchodkom do 360 € 
podali žiadosť o poskytnutie vianočnej výpomoci, ktorej prílohou bola fotokópia dokladu o výške 
dôchodku. Suma finančných výpomocí k Vianociam 2016 bola určená v súlade s platnými Zásadami 
poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a schváleným 
rozpočtom mestskej časti. 
 Uznesenie č. 8.4.3 
Komisia prerokovala predložený návrh rekapitulácie poskytnutia jednorazových finančných výpomocí 
k Vianociam 2016 a zoznamy obyvateľov, ktorým bude poskytnutá uvedená finančná výpomoc 
a odporučila priznať pre 358 obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto jednorazové finančné 
výpomoci v celkovej sume 13 660,- €, v súlade s platnými zásadami a schváleným rozpočtom mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto.  
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
K bodu 5 – Rôzne 

1. Členovia komisie boli informovaní o Štúdii EKO-podniku VPS a o Štúdii klientskeho centra na Miestnom  
úrade Bratislava-Nové Mesto. 

 
2. Pán Ing. Libor Gašpierik poďakoval prítomným za aktívnu účasť na rokovaní. Nasledujúce zasadnutie 

komisie bude dňa 24. 1. 2017.  
 

 
 

 
                                  
 
 

 

Peter Ágoston v. r. 

predseda komisie SVaB 

Vladislava Janovičová v. r. 

zapisovateľka komisie SVaB 


