
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. septembra 2022  

  
 

ZÁ PI S N I C A  č .  0 8 / 202 2  
 
 

z pracovného rokovania Komisie sociálnych vecí a bývania, ktoré sa konalo  dňa 26.09.2022 prostredníctvom 
aplikácie Zoom 

 
 

Zúčastnení na hlasovaní :  podľa prezenčnej listiny  
 

 Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Návrh Zásad poskytovania finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

4. Návrh Dodatok č.1 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni a spotrebného tovaru 

v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti BANM dňa 

12.04.2012 uznesením č.37/13 

5. Návrh Dodatok č.2 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto 

6. Návrh Dodatok č.2 Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného 

príspevku na stravovanie dôchodcom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

7. Návrh na schválenie prevodu bytu č. 23 a s ním súvisiaci spoluvlastnícky podiel na spoločných         

častiach a zariadeniach, na príslušenstve v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 19, súp. č. 6954, 

k. ú. Nové Mesto, ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 17090/25 do vlastníctva nájomcu 

8. Návrh na schválenie prevodu bytu č. 32 a s ním súvisiaci spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a zariadeniach, na príslušenstve v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 19, súp. č. 6954, 

k. ú. Nové Mesto, ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 17090/25 do vlastníctva nájomcu 

9. Záver 

 

K bodu č. 3 Návrh Zásad poskytovania finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto 

 

Materiál predstavila Vladislava Janovičová zo sociálneho oddelenia 
 

Súčasný návrh ráta s príspevkom pre dôchodcov s  trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava - Nové 

Mesto a s dôchodkom do 400 Eur (vrátane) – 4 Eurá a pre dôchodcov s dôchodkom nad 400 Eurá – 2 Eurá 

na jednu uskutočnenú jazdu do denného stacionára/zdravotníckeho zariadenia alebo späť.  

 

Pozmeňujúci návrh: Zosúladiť príspevok so zmenou životného minima, ktoré každoročne k 01.07. vyhlási 

štát. Výška príspevku 3 Eurá pre osoby, ktoré poberajú do 2-násobku životného minima, zaokrúhlených na 

celé desiatky smerom nahor. 

 

 
 

 



  Hlasovanie: PRÍTOMNÍ:8   

   ZA: 8   

   PROTI: 0   

   ZDRŽAL SA:0  

 
Komisia uvedený materiál schválila. 

 

 

K bodu č. 4 Návrh Dodatok č.1 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni 

a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválené Miestnym zastupiteľstvom 

mestskej časti BANM dňa 12.04.2012 uznesením č.37/13 

 

Materiál predstavila Vladislava Janovičová zo sociálneho oddelenia 
 

Jedná sa o skupiny s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto: poberatelia dôchodku do 

500 Eur, občania v hmotnej núdzi, rodina s deťmi v hmotnej núdzi, rodina s deťmi s príjmom do určitej 

výšky, rodina a občan v náhlej krízovej situácií. Každá skupina mala určitý počet bodov, za ktorý si mohla 

ísť nakúpiť do Sociálnej výdajne potravín a spotrebného tovaru v objekte Tržnica. Predkladaný materiál 

počíta s množstvom tovaru, ktoré je Úrad schopný zabezpečiť po materiálnej aj rozpočtovej stránke. 

Navýšenie o 5 bodov pre každú skupinu občanov.  
 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8   

 ZA: 8   

 PROTI: 0   

 ZDRŽAL SA:0  
 

Komisia uvedený materiál schválila. 

 

 

K bodu č. 5 Návrh Dodatok č.2 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí 

obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 
Materiál predstavila Vladislava Janovičová zo sociálneho oddelenia 

 

Dodatkom č.1 s účinnosťou 08.12.2021 bola upravená výška všetkých poskytovaných výpomocí a 

príspevkov o 50 Eur, okrem príspevku pri narodení dieťaťa. Súčasný dodatkom by sa príspevky opäť zvýšili 

o 50 Eur, pričom príspevok pri narodení dieťaťa by sa zvýšil zo 100 Eur na 200 Eur bez dokladovania 

príjmu. 

 

Pozmeňujúci návrh: Príspevok pri narodení dieťaťa zvýšiť zo 100 Eur na 150 Eur bez dokladovania 

príjmu. 
 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7  

 ZA: 5   

 PROTI:0  

 ZDRŽAL SA:2  
 

Komisia uvedený materiál schválila. 

 

 

 

 

 



K bodu č. 6   Návrh Dodatok č.2 Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania 

finančného príspevku na stravovanie dôchodcom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 
Materiál predstavila Andrea Tomšů zo sociálneho oddelenia 

 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto zabezpečuje poskytovanie  stravovania dôchodcom a poskytovanie 

finančného príspevku na stravovanie dôchodcom pre obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti 

v zmysle Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie 

dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto prijatých dňa 06. 10. 2020 uznesením Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti č. 18/23. Poskytovanie finančného príspevku závisí od výšky dôchodku. Návrh 

počíta so zvýšením príspevku o 0,50 centov pre dôchodcov s dôchodkom do 380 Eur (vrátene) a o 1 Euro 

pre dôchodcov s dôchodkom nad 380 – 450 Eur (vrátane). 

 

Pozmeňujúci návrh: Zosúladiť príspevok so zmenou životného minima, ktoré každoročne k 01.07. vyhlási 

štát. Výška príspevku 2 alebo 2,50 Eurá pre osoby, ktoré poberajú do 2-násobku životného minima, 

zaokrúhlených na celé desiatky smerom nahor. Treba vyčísliť, aký veľký dopad by mali zjednotené zvýšené 

príspevky na rozpočet. Podľa záťaže na rozpočet by sa pristúpilo k finálnej výške príspevku. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7  

 ZA: 7   

 PROTI:0  

 ZDRŽAL SA:0  
 

Komisia uvedený materiál zatiaľ neschválila. 

 

 

K bodu č. 7   Návrh na schválenie prevodu bytu č. 23 a s ním súvisiaci spoluvlastnícky podiel 

na spoločných častiach a zariadeniach, na príslušenstve v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 

19, súp. č. 6954, k. ú. Nové Mesto, ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 17090/25 do 

vlastníctva nájomcu 
 

Materiál predstavil JUDr. Rastislav Velček z právneho oddelenia 

 
Komisia neodporúča predávať byty s regulovaným nájmom, nakoľko v súčasnosti rastie dopyt po 

nájomných bytoch a sociálne oddelenia skôr trvajú na výstavbe a prenájme bytov. Hospodárenie s bytmi 

treba zosúladiť so zákonom 443/2010 Z. z. dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, so zákonom 

(448/2008 Z. z.), 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, upraviť v zmysle zákonov 

Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a akékoľvek rozhodovanie o predaji 

bytov ponechať na nové miestne zastupiteľstvo po voľbách 29.10.2022. 
 

 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6  

 ZA: 5   

 PROTI:0  

 ZDRŽAL SA:1  

 
Komisia uvedený materiál zatiaľ neschválila. 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu č. 8  Návrh na schválenie prevodu bytu č. 32 a s ním súvisiaci spoluvlastnícky podiel 

na spoločných častiach a zariadeniach, na príslušenstve v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 

19, súp. č. 6954, k. ú. Nové Mesto, ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 17090/25 do 

vlastníctva nájomcu 

 
Materiál predstavil JUDr. Rastislav Velček z právneho oddelenia 

 

Komisia neodporúča predávať byty s regulovaným nájmom, nakoľko v súčasnosti rastie dopyt po 

nájomných bytoch a sociálne oddelenia skôr trvajú na výstavbe a prenájme bytov. Hospodárenie s bytmi 

treba zosúladiť so zákonom 443/2010 Z. z. dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, so zákonom 

(448/2008 Z. z.), 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, upraviť v zmysle zákonov 

Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a akékoľvek rozhodovanie o predaji 

bytov ponechať na nové miestne zastupiteľstvo po voľbách 29.10.2022. 

 

 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6  

 ZA: 5   

 PROTI:0  

 ZDRŽAL SA:1   

 
Komisia uvedený materiál neschválila. 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

            predsedníčka komisie SVaB 

 

 

                   Vypracovala : Ing. Aneta Danková 


