
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 20. júna 2017

Z ÁP ISN IC A č .  5 /2017

z pracovného rokovania Komisie sociálnych vecí a bývania, ktoré sa konalo dňa 20. júna 2017 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Materiály na rokovanie MR a MZ

2.1 Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných 
priestranstvách  na  umiestňovanie  plagátov  a iných  nosičov  informácií  v mestskej  časti 
Bratislava-Nové Mesto  vo voľbách  do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017. 

2.2 Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
2/2017 zo dňa 14. 02. 2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

2.3 Voľba podpredsedu Komisie sociálnych vecí a bývania MZ MČ BNM.
 

3. Prerokovanie materiálov z oddelenia správy majetku a vnútornej správy
4. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci
5. Rôzne.

K     bodu 1   – Otvorenie

1. Rokovanie komisie otvorila  a viedla predsedníčka  komisie p.  Ing. Katarína Šebejová. Navrhla rokovanie 
podľa pozvánky, s čím súhlasili všetci členovia komisie.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7

ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

K     bodu 2   - Materiály na rokovanie MR 
 

2.1. Návrh  VZN  mestskej  časti  Bratislava-Nové  Mesto,  ktorým  sa  vyhradzujú  miesta  na  verejných  
priestranstvách na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto  vo voľbách  do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017.
Komisia  prerokovala  predložený  návrh  VZN  a odporučila  MR  a MZ  MČ  BNM  tento  schváliť 
s pripomienkami :

- Ing. Gašpierik navrhol zrušiť umiestňovanie volebných plagátov alebo iných nosičov na verejné 
  priestranstvá.
- v § 1, bod 2b doplniť  „uvedených v bode 2a“.
- v § 2 ods. 4 porovnať a prípadne zosúladiť s bodom 3 (podnikatelia – vlastníci) 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7

ZA: 6

PROTI: 1

ZDRŽAL SA
:

0

2.2. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2017, ktorým mení a dopĺňa VZN č. 2/2017 zo  
dňa  14.  02.  2017,  ktorým  sa  určujú  pravidlá  času  predaja  v obchode  a času  prevádzky  služieb  
v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 



Predložený materiál bol spracovaný poslancami na základe ohlasov a požiadaviek prevádzkovateľov 
a obyvateľov. Komisia prerokovala predložený návrh a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť 
bez pripomienok. 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7

ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA
:

0

2.3. Voľba podpredsedu komisie sociálnych vecí a bývania MZ MČ BNM. 
Členovia komisie navrhli na funkciu podpredsedu p. Róberta Lamprechta. 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6

ZA: 6

PROTI: 0

ZDRŽAL SA
:

0

  

K bodu 3   Prerokovanie materiálov z oddelenia správy majetku a vnútornej správy
Na rokovanie komisie boli predložené tieto materiály:

1. Zoznam voľných nájomných bytov k 14. 06. 2017
2. Zoznam žiadateľov o nájomný obecný byt k 14. 06. 2017
3. Nové žiadosti o nájom obecného bytu k 14. 06. 2017
4. Žiadosť o pridelenie väčšieho bytu
5. Zoznam neplatičov a nedoplatkov k 30. 05. 2017.

3. 2. Zoznam žiadateľov o     nájomný byt k     14. 06. 2017  
Komisia určila:
a) vykonať poslanecký prieskum v rodinách týchto žiadateľov o poskytnutie nájomného bytu:
1. P. L., V. 81 – Ing. Šebejová a PhDr. Fiam,
2. R. D., T. 25 – Ing. Šebejová a p. Kaducová,
3. Bc. P. D., J. r. 87 – Ing. Šebejová a p. Lamprecht,
b) pozvať na nasledujúce rokovanie komisie – požiadala oddelenie správy majetku a vnútornej správy
1. B. M., U. S. V. č. 6,
2. T. M., H. 19, Bratislava  
c)  zistiť aktuálny kontakt 
1 L. M.,  S. V. 17E
2. D. R., Bratislava-Nové Mesto
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6

ZA: 6

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

3. 3. P. D.,J. r. , Bratislava - žiada o poskytnutie bytu. Komisia vzala uvedenú žiadosť a jej zaradenie 
do zoznamu žiadateľov na vedomie.
3. 4. Žiadosti o     pridelenie väčšieho bytu  
PaedDr. D..A., B.  21, Bratislava
Komisia prerokovala predloženú žiadosť a vzhľadom k tomu, že väčšie byty nie sú,  nie je možnosť 
odporučiť riešenie predloženej žiadosti.
3.  5. Zoznam neplatičov a     nedoplatkov 05/2017   
Komisia  prerokovala  uvedené  zoznamy  a požiadala  oddelenie  správy  majetku  a vnútornej  správy, 
aby na nasledujúce rokovanie predložilo:
1. zoznam nájomníkov s dlhom z vyúčtovania za rok 2016 s určením termínu splatenia,
2. zoznam neplatičov s predpokladaným uvoľnením bytu, resp. riešením,
3. zoznam neplatičov, resp. bytov s informáciou o súčasnom stave resp. nájomníkovi.
Predsedníčka komisie Ing.  Šebejová vypracuje návrh tabuliek s požadovanými informáciami.  
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6

ZA: 6

PROTI: 0
ZDRŽAL SA 0



:

K bodu 4  Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazových finančných výpomocí.
                       1.  R.  P.,  R  99,  Bratislava  -   žiada  o     poskytnutie  jednorazovej  finančnej  výpomoci  na     úhradu   

nedoplatku  za  vyúčtovanie  nákladov  za  užívanie  bytu  v     roku  2016.  Komisia  prerokovala   
predloženú žiadosť a     odporučila priznať 150,- €.   
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6

ZA: 6

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

K     bodu 5   – Rôzne
1. Predsedníčka komisie p. Ing. Katarína Šebejová informovala prítomných o prerokovaní Komunitného 

plánu sociálnych  služieb  v Denných centrách  mestskej  časti  v termínoch od 22.06.2017 do 04.  07. 
2017 a pozvala prítomných na uvedené stretnutia. Súčasne poďakovala prítomným za aktívnu účasť 
na rokovaní. Nasledujúce zasadnutie komisie bude dňa 19. 09. 2017. 

                                 
Vladislava Janovičová v. r.

zapisovateľka komisie SVaB
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