
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 14. marca 2018

ZÁ P I SN I C A  č .  3 / 2 0 1 8

z pracovného rokovania Komisie sociálnych vecí a bývania, ktoré sa konalo dňa 13. marca 2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

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

2.1 Informácia o úprave cien prepravného na lanovej dráhe Železná studnička – Kamzík
2.2 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie

nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. registra „C“ č. 11488Návrh Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 3080 m2

2.3 Návrh VZN MČ BNM č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ BNM č. 5/2016 zo dňa 14. 06. 2016
v znení VZN MČ BNM č. 3/2017 zo dňa 11. 04. 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ BNM

2.4 Návrh VZN MČ BNM č. .../2018, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

2.5 Návrh VZN MČ BNM č.../2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok tržnice v objekte Tržnica, Šancová
č. 112, Bratislava

2.6 Návrh VZN MČ BNM č. .../2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC
FreshMarket, Rožňavská 1 A, 831 04 Bratislava

2.7 Návrh Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia s bytmi v MČ BNM v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
2.8 Návrh VZN Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, č. 1/2018, o úhrade za poskytovanie sociálnej služby

v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorého zriaďovateľom je mestská časť
Bratislava-Nové Mesto

2.9 Návrh Dodatku č. 1 Zásad poskytovania stravovania a poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcom
v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

2.10 Návrh Dodatku č. 3 Zásad poskytovania pomoci v sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru
v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

2.11 Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb MÚ BNM a Zariadenia starostlivosti o deti do troch
rokov veku dieťaťa za rok 2017

2.12 Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okrasného súdu Bratislava III
2.13 Návrh Vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto na rok 2018
2.14 Návrh na prenájom kancelárie  č. 405, č. 406, č. 407 a č. 408 na 4. poschodí administratívnej budovy

na Hálkovej 11, pre Detský fond SR
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 Ing. PhD. Katarína Šebejová. Navrhla
prerokovanie materiálov tak ako je uvedené v programe zápisnice, s čím prítomní členovia súhlasili.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0



K bodu 2 - Materiály na rokovanie MR

2.1. Informácia o úprave cien prepravného na lanovej dráhe Železná studnička - Kamzík
Informáciu o predloženom návrhu podal komisii námestník EKO-podniku VPS p. Ing. Pavlovič.
Komisia prerokovala predložený materiál a tento vzala na vedomie.

2.2. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu
na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. registra „C“ č. 11488Návrh Zastavané
plochy a nádvoria o výmere 3080 m2
Komisia prerokovala predložený návrh a tento odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť
s pripomienkou, aby finančné prostriedky za nájomné vyplatené vopred boli prioritne určené na úhradu
nákladov súvisiacich s výstavbou nového objektu pre komplexnú činnosť EKO- podniku, ako je
uvedené na strane č. 4 materiálu.
 Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5

ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.3. Návrh VZN MČ BNM, č..../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ BNM č. 5/2016 zo dňa 14. 06.
2016 v znení VZN MČ BNM č. 3/2017 zo dňa 11. 04. 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ BNM
Komisia prerokovala predložený návrh a tento neodporučila MR a MZ MČ BNM schváliť
 Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5

ZA: 0

PROTI: 5
ZDRŽAL SA: 0

2.4. Návrh VZN MČ BNM č. .../2018, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Informáciu o tomto návrhu podala komisii Ing. Kutarňová. Komisia prerokovala predložený materiál
a tento odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť bez pripomienok
 Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5

ZA: 5

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.5. Návrh VZN MČ BNM č. .../2018, ktorým vydáva Trhový poriadok tržnice v objekte Tržnica, Šancová
č. 112, Bratislava
Komisia prerokovala predložený návrh a tento odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť bez
pripomienok
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5

ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.6. Návrh VZN MČ BNM č. .../2018, ktorým vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC
FreschMarket, Rožňavská 1A, 83104 Bratislava
Komisia prerokovala predložený návrh a tento odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť bez
pripomienok
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5

ZA: 5

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.7. Návrh Dodatku č. 3 k zásadám hospodárenia s bytmi  v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení
Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2



Komisia prerokovala predložený návrh a tento odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť
s pripomienkami :
- §  3  ods.  6 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,

- pri posudzovaní žiadosti žiadateľa, ktorý je zamestnancom mestskej časti alebo organizácie v jej
zriaďovateľskej pôsobnosti sa nebude posudzovať podmienka pobytu,

- aby mal pôvodný nájomca, ak mu bola doručená výpoveď z nájmu bytu možnosť, po vyplatení
dlžnej sumy, opäť podať žiadosť o zaradenie do zoznamu žiadateľov s posúdením podmienok
na zaradenie do zoznamu žiadateľov a aby s ním mohla byť opakovane uzatvorená nájomná
zmluva na dobu určitú  s notárskou zápisnicou,

 Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 4

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1

2.8. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2018 o úhrade za poskytovanie sociálnej
služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorého zriaďovateľom je
mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Komisia prerokovala predložený návrh a tento odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť
s pripomienkou, aby bola dôvodová správa  návrhu dopracovaná o prehľadnú tabuľku, v ktorej budú
uvedené celkové finančné náklady zariadenia, suma poplatkov od rodičov, doplatok mestskej časti
na zariadenie za rok a doplatok na jedno dieťa ročne a mesačne v členení v rokoch 2016 a 2017
a predpoklad na rok 2018. Pani predsedníčka Ing. Šebejová navrhla doplniť do VZN, aby mestská časť
bude ročne prehodnocovala poplatok za pobyt dieťaťa v zariadení podľa nákladov na dieťa
v poslednom roku podľa počtu detí vo februári aktuálneho roka (ak je to relevantný údaj pre celý rok).
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5

ZA: 5

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.9. Návrh Dodatku č. 1 Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného
príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Komisia prerokovala predložený návrh a tento odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť.  Pani
predsedníčka komisie Ing. Šebejová navrhla túto zmenu:
Príspevok na stravovanie - zmena hraníc dôchodku aj výšky príspevku :
výška dôchodku v eurách
- do 380 eur, vrátane (to je min. starobný dôchodok zaokrúhlený na cele čísla nahor ak človek odpracuje
   50 rokov) -  príspevok 2,20 eur
- od 380,01 eur do 440 eur, vrátane (to je priemerný starobný dôchodok vo februári 2018 zaokrúhlený
   nahor)  -  príspevok 1,10 eur
Každoročne v marci navrhuje príspevok prehodnocovať s ohľadom na stanovený minimálny dôchodok
a februárový priemerný dôchodok soc. poisťovne zverejnený v príslušnom roku - to upraviť vo Zásadách

 Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: bez pripomienok
ZA: s pripomienkami

4
1

PROTI:  0
ZDRŽAL SA: 0

2.10. Návrh Dodatku č. 3 Zásad poskytovania pomoci občanom v sociálnej výdajni potravín a spotrebného
tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Komisia prerokovala predložený návrh a tento odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť bez
pripomienok. Pripomienky, resp. návrh na úpravu materiálu, pani predsedníčky komisie Ing.
Šebejovej:
- na strane č. 8 dodatku  a na strane č. 13 úplného znenia Zásad
V čl. IV odsek 2 znie:
„(2) Príslušný žiadateľ získa takýto počet bodov na kalendárny mesiac:
a) poberateľ dôchodku
dôchodok do 380,00 € 35 bodov
dôchodok od  380,01 € - 430,00 €  30 bodov



- v bodoch  b) až f)  navrhuje jednotnú výšku 35 bodov
Každoročne v marci navrhuje prehodnotiť hranice dôchodku na základe minimálneho a priemerného
dôchodku a počet bodov na základe skúseností pracovníkov sociálnej výdajne.
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5

ZA: bez pripomienok
ZA: s pripomienkami

4
1

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.11. Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb MÚ BNM a Zariadenia starostlivosti o deti do
troch rokov veku dieťaťa za rok 2017
Komisia prerokovala predloženú informáciu a túto vzala na vedomie.

2.12. Návrh na voľbu kandidátov do funkcie a prísediacich Okrasného súdu Bratislava III
Komisia prerokovala predložený návrh a tento odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť bez
pripomienok.
 Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5

ZA: 5

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.13. Návrh Vecného plánu zasadnutí MR a MZ mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2018
Komisia prerokovala predložený návrh a tento odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť bez
pripomienok.
 Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5

ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.14. Návrh na prenájom kancelárie č. 405, č. 406, č. 407 a č. 408 na 4. poschodí administratívnej budovy
na Hálkovej ul. 11 v Bratislave pre Detský fond Slovenskej republiky.
Komisia prerokovala predložený návrh a tento odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť bez
pripomienok.
 Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5

ZA: 5

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 08. 03. 2018
2. Zoznam žiadateľov o nájomný obecný byt k 08. 03. 2018
3. Žiadosť o predĺženie doby nájmu
4. Žiadosť o výmenu bytu
5. Zoznam neplatičov a nedoplatkov k 28. 02. 2018.

3. 2. Žiadosť o riešenie bytovej situácie
B. M., Ubytovňa Stará Vajnorská 6, Bratislava – požiadala o poskytnutie nájomného bytu z dôvodu,
že jej rodina s troma deťmi býva v ubytovni, kde hradí mesačné nájomné 400,- €.    Komisia prerokovala
žiadosť menovanej a odporučila riešiť poskytnutím bytu na Bojnickej ul. č. 21 /14 na dobu troch rokov
s notárskou zápisnicou.
Hlasovanie: ZÚČASTNENÍ: 5

ZA: 5

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0



3. 3. Žiadosť o predĺženie nájomného vzťahu
Z. T., Bojnická 19, 83104 Bratislava – požiadal o predĺženie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú.
Komisia prerokovala predloženú žiadosť a odporučila predĺžiť p. T. Z. dobu nájmu na dva roky
s notárskou zápisnicou.
Hlasovanie: ZÚČASTNENÍ: 5

ZA: 5

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

3. 4. Žiadosť o výmenu bytu
L. M., Bojnická 25, 83104 Bratislava – požiadala o výmenu bytu. Komisia prerokovala žiadosť
menovanej a vzhľadom na platné Zásady neodporučila riešiť.
Hlasovanie: ZÚČASTNENÍ: 5

ZA: 5

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

K bodu  č. 4
1. G. L., Sibírska 56, Bratislava  - požiadala o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na ošatenie
synov – dvojičiek. Komisia prerokovala predloženú žiadosť  a po preskúmaní podkladových materiálov
odporučila poskytnúť JFV 70,- €, v súlade s bodom III. platných Zásad.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 6  - Rôzne
Ing. PhD. Šebejová, predsedníčka komisie, poďakovala prítomným za aktívnu účasť na rokovaní. Nasledujúce
zasadnutie komisie bude dňa 17. 04. 2018. Pozvánka a materiály budú poslané obvyklým spôsobom.

Ing. PhD. Katarína Šebejová v. r.

predsedníčka  komisie SVaB

Vladislava Janovičová v. r.

zapisovateľka komisie SVaB


