
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 06. novembra 2018

ZÁPISNICA č .  9 / 2018
z mimoriadneho rokovania Komisie sociálnych vecí a bývania, ktoré sa konalo v dňoch 02. – 06. novembra 2018

formou per rollam

Zúčastnení: podľa prezenčnej listiny a priložených dokladov mailovou formou.

Program:
1. Prerokovanie zoznamov sociálne slabých rodín, obyvateľov v hmotnej núdzi a osamelých nepracujúcich

dôchodcov s nízkym dôchodkom, ktorým môže byť poskytnutá jednorazová finančná výpomoc k Vianociam
2018.

2. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci.
3. Prerokovanie súrnych materiálov z oddelenia správy majetku a vnútornej správy - bytové.

Na základe pokynu predsedníčky komisie p. Ing. Kataríny Šebejovej PhD. a súhlasu väčšiny členov komisie, boli
dňa 02. 11. 2018 poslané mailovou formou všetkým členom komisie materiály k bodom uvedeným v programe
zápisnice.

K bodu 1

1. Jednorazové finančné výpomoci k Vianociam 2018
Členom komisie boli poslané rekapitulácia a zoznamy obyvateľov, ktorým môže byť poskytnutá jednorazová
finančná výpomoc k Vianociam 2018, v súlade s platnými Zásadami poskytovania finančných výpomocí
obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Zoznamy boli vypracované štandardným postupom. Zoznamy
rodín v hmotnej núdzi, obyvateľov, ktorým boli zverené deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a
rodín, ktorí poberajú dávku a príspevky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, boli vypracované
z podkladov uvedeného úradu.
Zoznam obyvateľov, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi a zoznam osamelých nepracujúcich dôchodcov, (podľa
platných zásad, na základe oznámenia v Hlase Nového Mesta), na základe žiadosti, ktorej prílohou je fotokópia
dokladu o výške dôchodku, (pre rok 2018 bola p. starostom určená výška dôchodku do 400,- €) resp. o poberaní
dávky v hmotnej núdzi.

Uznesenie č. 9/1
Komisia prerokovala predložený návrh rekapitulácie poskytnutia jednorazových finančných výpomocí
k Vianociam 2018 a zoznamy obyvateľov, ktorým bude poskytnutá uvedená finančná výpomoc a odporučila
priznať pre 230 obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto jednorazové finančné výpomoci v celkovej sume
8 580,- €, v súlade s platnými zásadami a schváleným rozpočtom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 Hlasovanie: ZÚČASTNENÍ:    9
ZA:                 9
PROTI:                 0
ZDRŽAL SA:       0

K bodu 2

Prerokovanie jednorazových finančných výpomocí
1. R. P. s manželkou, R 99 - požiadal  o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na zakúpenie ošatenia obuvi
a okuliarov pre seba a manželku. Komisia prerokovala predloženú žiadosť  a po preskúmaní sociálnej situácie
menovaných odporučila poskytnúť JFV  180,- €.

Hlasovanie: ZÚČASTNENÍ: 9
ZA: 9

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0



2. C. S. Bratislava-Nové Mesto -  požiadal o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci na zakúpenie ošatenia
a obuvi na zimu. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a po posúdení celkovej sociálnej situácie menovaného
odporučila poskytnúť JFV  150,- €, s tým, že p. C.predloží doklady o použití týchto finančných prostriedkov.

Hlasovanie: ZÚČASTNENÍ: 9
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

3. R. A., Bratislava-Nové Mesto - požiadal o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na zakúpenie ošatenia
a na lieky. Komisia prerokovala predloženú žiadosť, pričom preskúmala celkovú sociálnu situáciu menovaného.
Pána R. je umiestnený v zariadení opatrovateľskej služby, kde sa mu poskytuje ubytovanie, stravovanie
a nevyhnutné ošatenie za úhradu 75,- € mesačne, pričom od marca t. r. poberá dávku v hmotnej núdzi v sume
152,10 €. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam podľa platných predpisov, nie je možné menovanému poskytnúť
jednorazovú finančnú výpomoc a preto komisia neodporučila žiadosť riešiť.

Hlasovanie: ZÚČASTNENÍ: 9
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

K bodu 3

3/a Žiadosť o výmenu bytu
1) M. L., Bojnická 25, Bratislava – menovaná opakovane podáva žiadosti o výmenu nájomného bytu na

Bojnickej 25 v Bratislave, za iný byt. (naposledy prerokovaná v Komisii v marci 2018) Svoje žiadosti
odôvodňuje vekom, zhoršeným zdravotným stavom. Komisia vzala žiadosť menovanej na vedomie vzhľadom
na to, že menovaná má zabezpečené bývanie – zmluvu má uzatvorenú na dobu neurčitú neodporúča žiadosti
vyhovieť.

2) J. P., Bojnická 23, Bratislava – menovaná opakovane podala žiadosť o výmenu bytu (naposledy prerokovaná
v Komisii v júni 2018 – výmena nebola odporúčaná). Svoju žiadosť odôvodnila tým, že sa jej a manželovi
narodilo 4 dieťa ostatné deti sú školopovinné 14, 11 a 9 ročné. Toho času mestská časť nedisponuje väčšími
bytmi v bytových domoch na Bojnickej ulici v Bratislave. Komisia vzala žiadosť menovanej na vedomie,
vzhľadom na to, že menovaná má zabezpečené bývanie – zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, žiadosti nie je
možné vyhovieť.

3) M. L., Bojnická 21, Bratislava – menovaná podala žiadosť o výmenu bytu č. 9 na Bojnickej 21 v Bratislave
za byt č. 26 na Račianskej 91 v Bratislave. Svoju žiadosť odôvodnila tým, že byt je vlhký a byt na Račiasnkej
31, Ba užívala predtým ako sa nasťahovala na Bojnickú 31, Ba. Preverením spisového materiálu bolo zistene,
že menovanej bol byt pridelený keďže mala malé dieťa a byt na Račianskej 31, Ba užívala protiprávne.
Vzhľadom na vyššie uvedené, neodporúčame žiadosti vyhovieť. Komisia vzala žiadosť menovanej na
vedomie vzhľadom na to, že menovaná má zabezpečené bývanie – zmluvu má uzatvorenú na dobu neurčitú
neodporúča žiadosti vyhovieť.

4) J. J., Bojnická 25, Bratislava menovaný podal žiadosť o výmenu bytu č. 22 na Bojnickej 25 v Bratislave.
Svoju žiadosť odôvodnil vážnym ochorením partnerky a tým, že v danom obytnom dome žijú neprispôsobiví
občania, ktorí často spôsobujú hluk. Komisia vzala žiadosť menovaného na vedomie, vzhľadom na to, že
menovaný má zabezpečené bývanie – zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, žiadosti nie je možné vyhovieť.

Hlasovanie k bodom č. 3a/ 1, 2, 3, a 4
Hlasovanie: ZÚČASTNENÍ: 9

ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0



3/b Žiadosť o predĺženie nájomného vzťahu

1) V. R. - požiadala o predĺženie nájomnej zmluvy k bytu č. 47 na Bojnickej 25 v Bratislave. Komisia odporučila
predĺžiť dobu nájmu na dva roky s notárskou zápisnicou.

Hlasovanie: ZÚČASTNENÍ: 9
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2) M. U. - požiadala o predĺženie nájomnej zmluvy k bytu č. 32 na Bojnickej ul. 23 v Bratislave na dobu
neurčitú. Komisia odporučila predlžiť dobu nájmu na dva roky s notárskou zápisnicou.

Hlasovanie: ZÚČASTNENÍ: 9
ZA: 9

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

3/c Žiadosť o prechod nájmu bytu

1) M. K., K. 8, Bratislava - požiadal o prechod nájmu bytu po úmrtí starého otca (dňa 17.07.2018), ktorý bol
nájomcom bytu č. 14 na K. 8 v Bratislave. Menovaný ako vnuk nebohého viedol s nájomcom spoločnú domácnosť
a splnil podmienky na prechod nájmu bytu. Komisia berie danú informáciu na vedomie.

Ing. Katarína Šebejová v.r.

predsedníčka komisie SVaB

Vladislava Janovičová v.r.

zapisovateľka komisie SVaB



Prezenčná listina
z rokovania

komisie sociálnych vecí a bývania
 dňa 02. až 06. 11. 2018

formou per rollam

súhlas mailom
1. Ing. Katarína ŠEBEJOVÁ PhD. ................................................

súhlas telefonicky
2. Róbert LAMPRECHT ................................................

súhlas telefonicky
3. JUDr. Richard MIKULEC ................................................

 súhlas mailom
4 Ing. Libor GAŠPIERIK ................................................

 súhlas telefonicky
5 MUDr. Jozef DUBRAVICKÝ ................................................

súhlas mailom
6. Mgr. Edita FERENCZYOVÁ ................................................

  súhlas mailom
7. PhDr. Ľuboš FIAM, PhD.  ................................................

súhlas mailom
8. Branislav FILIPOVIČ .................................................

  súhlas mailom
9. Mária KADUCOVÁ  ................................................

Zapísala : Vladislava  Janovičová v. r.


