
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 26. apríla 2022  

 
 

ZÁ PI S N I C A  č .  0 4 / 202 2  
 

 
z pracovného rokovania Komisie sociálnych vecí a bývania, ktoré sa konalo  dňa 25.04.2022 prostredníctvom 

aplikácie Zoom 
 
Zúčastnení na hlasovaní :  podľa prezenčnej listiny  

 

 Program: 

 

 

1. Otvorenie 

2. Žiadosti o predlženia a o pridelenie bytov (Švigárová) 

3. Informácie o bytoch (Švigárová) 

4. Informácie o pridelený bytov zamestnancom škôl (Velček a Csabay) 

5. Informácie ohľadom predaja bytov na Bojnickej (Velček) 

6. Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 

o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, v znení ďalších všeobecne záväzných 

nariadení mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (Velček) 

7. Návrh na schválenie nájmu obecných bytov pre občianske združenie Spoločnosť priateľov detí z detských 

domovov Úsmev ako dar, IČO: 17316537 na dobu 1 roka ako pomoc rodinám utečencov z dôvodu 

vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine 

8. Rôzne:  
 

 

K bodu č. 2   Žiadosti o predlženia a o pridelenie bytov 

 

Materiál predstavila Mgr. Ivana Švigárová z právneho oddelenia 

 

 

a) Žiadosť pani Šarkoziová 
 

Komisia žiada aby úrad preveril situáciu žiadateľky, koľko osôb a kto konkrétne býva v byte so žiadateľkou a tiež žiada 

o termín uzatvorenia prvej nájomnej zmluvy a o počet jej predlžení. 

 

 

b) Žiadosti o pridelenie bytov zamestnancom EKO – podniku VPS 

 

Komisia navrhuje online stretnutie so žiadateľmi v jednom termíne. 

 

 

K bodu č. 3   Informácie o bytoch 

 

Materiál predstavila Mgr. Ivana Švigárová z právneho oddelenia 

 

Komisia žiada aby úrad preveril situáciu neplatičov – či majú deti, odkedy majú nedoplatok, či je to krátkodobý 

problém alebo už dlhodobo neplatia a predložil viaceré možnosti riešenia, vrátane zmeny doby nájmu či vypratania 

bytu. 

 

K bodu č. 4   Informácie o pridelený bytov zamestnancom škôl 
 

Na komisiu sa nepripojil nikto kto by uvedené informácie mohol poskytnúť. 

 

 



K bodu č. 5   Informácie ohľadom predaja bytov na Bojnickej 
 

Uznesenie 1 

 

Komisia odporúča prehodnotenie predaja nájomných bytov na Bojnickej ulici vzhľadom na aktuálnu potrebu bývania 

v hlavnom meste SR Bratislava. 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 

 ZA:  6 

 PROTI:   

 ZDRŽAL SA:   
 

K bodu č. 6   Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové 

Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, v 

znení ďalších všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 
Komisia navrhuje aby zníženie dane nebolo plošné ale adresné a orientované na skupiny ľudí ktorý majú materiálnu 

pomoc v sociálnej výdajni. 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 

 ZA:  5 

 PROTI: 1 

 ZDRŽAL SA:   
 

K bodu č. 7   Návrh na schválenie nájmu obecných bytov pre občianske združenie Spoločnosť priateľov 

detí z detských domovov Úsmev ako dar, IČO: 17316537 na dobu 1 roka ako pomoc rodinám 

utečencov z dôvodu vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine 
 

Komisia dostala informácie od predsedníčky K. Šebejovej o návrhu na prenájom troch bytov na základe žiadosti pre 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov (SPDD) Úsmev ako dar, o.z. MZ schválilo na pokračujúcom zasadnutí 

21.4.2022 prenájom troch bytov na Bojnickej ulici na 1 rok. MČ poslala odpoveď oz-ku už 20. 4. 2022, že poskytne 

dva byty s tým, že o. z. si ich vymaľuje a dorieši, čo bude treba, aby boli obývateľné. SPDD spĺňa požiadavky na 

pridelenie bytu organizácii podľa platných Zásad hospodárenia s bytmi v MČ Bratislava – Nové Mesto,  

§ 3a 

(1) Mestská časť mimo poradia zoznamu žiadateľov o nájom obecného bytu môže prideliť byt 

žiadateľovi, ktorým je právnická osoba: 

a) pôsobiaca vo verejnom sektore a plniaca úlohy na úseku ochrany práv dieťaťa 

b) právnická osoba, ktorá je zaregistrovaná v súlade s § 62 a nasl. zákona č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, pričom vykonáva činnosti na úseku 

sociálnej ochrany detí a/alebo pomoci deťom ako aj dospelým (ďalej len "právnická osoba") 

 

K bodu č. 8 Rôzne 

 
1. Komisia dostala informácie od predsedníčky K. Šebejovej o poskytovaní pomoci obyvateľom Ukrajiny, ktorí 

sú v hmotnej núdzi a majú dočasné útočisko v MČ Bratislava – Nové Mesto od 1. 5. 2022 na základe nového 

znenia Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej 

časti Bratislava–Nové Mesto, pričom boli zvýšené aj hranice dôchodkov pre obyvateľov s trvalým pobytom  

2. Riaditeľka knižnice pani Sedláčková dodatočne (kvôli dovolenke) písomne informovala predsedníčku K. 

Šebejovú o možnosti organizovania kurzov slovenského jazyka pre ľudí z Ukrajiny v knižnici BANM, 

podobne ako v staromestskej knižnici. Informáciu dáme na rokovanie Miestnej rady s požiadavkou čo najskôr 

kurzy otvoriť v spolupráci s IOM (medzinárodná organizácia pre migráciu). Existujúce sú už plne obsadené. 

 

 

Mgr. Ing. Katarína Šebejová, PhD., v. r.    

predsedníčka komisie SVaB 

 

 

 

Spracoval : Mgr. Peter Smiček    


