
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 13. februára 2019

ZÁPISNICA č .  1 / 2019

z pracovného rokovania Komisie sociálnych vecí a bývania, ktoré sa konalo dňa 11. februára 2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci
3. Prerokovanie materiálov z oddelenia správy majetku a vnútornej správy
4. Materiály na rokovanie MR a MZ

4.1 Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
4.2 Návrh na doplnenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto
4.3 Informácia Obchodná verejná súťaž Servisný objekt JAMA
4.4 Obchodná verejná súťaž ASFRAPRA
4.5 Návrh VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu

v Bratislave
4.6 Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,

zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
4.7 Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich
4.8 Informácia o čerpaní rozpočtu k 31.12.2018
4.9 Návrh rozpočtu na roky 2019-2021

5. Prerokovanie Návrhu vecného a časového plánu činností Komisie sociálnych vecí a bývania MZ MČ BNM na
rok 2019

Rôzne.

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu

Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. Katarína Šebejová PhD. Navrhla bod číslo 4.9
vypustiť z programu rokovania, vzhľadom k tomu, že bol predložený oneskorene a bod č. 3  prerokovať nakoniec
s čím prítomní členovia súhlasili. Zároveň predsedníčka komisie poďakovala prítomnej pani Janovičovej
predchádzajúcej zapisovateľke tejto komisie za jej predchádzajúcu prácu pre komisiu a ústretový, zodpovedný
prístup.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

K bodu 2 - Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci

MVDr. L.G., S., Bratislava – požiadala o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na nákup obuvi
a ošatenia pre synov- dvojičky, pri nástupe do škôlky. Komisia prerokovala predloženú žiadosť
a odporučila poskytnúť JFV 70,- €, v súlade s bodom III. platných Zásad.

 Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0



K bodu 4:

4.1 Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Komisia prerokovala predložený materiál a požiadala predkladateľa, aby spolu s právnym oddelením
tunajšieho úradu preveril či je možné navýšenie odmeny poslanca podľa čl. III body 2 a 3 (školská rada) a či
je možné sankcionovať neúčasť podľa čl. III bod 5 navrhnutých Zásad odmeňovania poslancov MZ. Zároveň
navrhuje zvážiť mieru sankcií navrhnutú v článku II bod 4 vyššie uvedených zásad.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 4

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1

4.2 Návrh na doplnenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto
Komisia prerokovala predložený materiál bez pripomienok a tento odporučila MR a MZ schváliť.

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

4.3 Informácia Obchodná verejná súťaž Servisný objekt JAMA
Komisia vzala predložený materiál na vedomie a a navrhla miestnemu úradu, dať vypracovať nový znalecký
posudok inému znalcovi.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 4

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1

4.4 Obchodná verejná súťaž ASFRAPRA
Komisia vzala predložený materiál na vedomie a požiadala, aby sa k  výške a dobe nájmu vyjadrila Komisia
finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

4.5 Návrh VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu pri Zimnom štadióne Ondreja
Nepelu v Bratislave
Komisia prerokovala predložený materiál s pripomienkou a to posunúť v § 4 prevádzkový čas z 7.00 hod. na
8.00 hod. a tento odporučila MR a MZ schváliť s uvedenou zmenou.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

4.6 Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,
zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
Komisia prerokovala predložený materiál a tento odporučila MR a MZ schváliť za podmienky, že mestská
časť zrealizuje investície do stravovacích zariadení, ak sú naozaj nutné.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

PROTI: 0



ZDRŽAL SA: 0

4.7 Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich
Komisia prerokovala predložený materiál a tento odporučila MR a MZ schváliť s tým, že kandidát sa má
prísť predstaviť na zasadnutie MZ.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

4.8 Informácia o čerpaní rozpočtu k 31.12.2018
Komisia vzala predložený materiál na vedomie.

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 31.01.2019
2. Zoznam žiadateľov o nájomný obecný byt k 19. 06. 2018
3. Žiadosť o predĺženie doby nájmu
4. Žiadosť o prechod doby nájmu
5. Zoznam neplatičov a nedoplatkov 05/2018

3.1 Komisia prerokovala uvedený zoznam k 31.01. 2019, požiadala o možnosť vykonať obhliadku
voľných bytov a navrhla termín 18.02.2019 o 16. 00 hod. Predsedníčka komisie požiadala na budúce
rokovanie komisie predložiť zoznam bytov, ktoré sa nachádzajú v školách s uvedením informácie či sú
užívané na bývanie, resp. uvažuje sa o ich zániku po rekonštrukcii budov škôl či škôlok a k bodu 3.5
predložiť zoznam osôb, ktorým bola doručená výpoveď z nájmu bytu.
3.2 p. predsedníčka Ing. Šebejová, PhD. navrhla vykonať do nasledujúceho rokovania komisie
poslanecký prieskum u vybraných žiadateľov v zozname (žiadosti podané po poslednom rokovaní
komisie) pričom žiada, aby príslušným poslancom boli poskytnuté údaje o žiadateľoch.
1) p. Ing. Šebejová PhD. – žiadateľ p. P. B.
2) p. Lovich, p. Bc. Filipovič – žiadateľka p. R. D.
3) p. Ing. Šebejová, PhD., p.Ing. Augustinič – žiadateľka p. M. D.
4) p. Bc. Filipovič, p. Ing. Troiak – žiadateľ p. Ľ. K.
5) p. Ing. Šebejová PhD., Ing. Troiak – žiadateľka p. S. P.

3. 3. Žiadosť o predĺženie doby nájmu
p.  K.  Š.  – podala žiadosť o predĺženie nájmu k bytu č. xx na Bojnickej č. xx  v Bratislave. Komisia
prerokovala predloženú žiadosť a odporučila predĺžiť dobu nájmu na tri roky s notárskou zápisnicou.
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ : 5

ZA: 5

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

3. 4. Žiadosť o prechod nájmu bytu
V. H., Bojnická xx, 831 04 Bratislava-Nové Mesto – Komisia vzala na vedomie informáciu, že po
úmrtí pôvodnej nájomníčky p . M. H. sa výlučným nájomcom stáva manžel nebohej R. H..
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5

ZA: 5

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 5 Prerokovanie Návrhu vecného a časového plánu činností Komisie sociálnych vecí a bývania MZ



MČ BNM na rok 2019
Bude prerokovaný nabudúce po schválení vecného plánu MR a MZ.

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

K bodu č. 6  - Rôzne
Ing. Šebejová, PhD. poďakovala prítomným za aktívnu účasť na rokovaní, ďalšie  zasadnutie komisie bude
dňa 11.03.2019. Pozvánka a materiály budú poslané obvyklým spôsobom.

Ing. PhD. Katarína Šebejová v. r.

predsedníčka  komisie SVaB

Mgr. Bronislava Petríková v. r.

zapisovateľka komisie SVaB


