
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 18. januára 2023  

  
 

ZÁ PI S N I C A  č .  1 /2 02 3  
 
 

z pracovného rokovania Komisie sociálnych vecí a bývania, ktoré sa konalo dňa 17.1.2023  

 
 

Zúčastnení na hlasovaní :  podľa prezenčnej listiny  
 

 Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Jednorazová finančná výpomoc  

3. Žiadosť o predĺženie doby nájmu v školskom byte  

4. Žiadosť o pridelenie izby v školskom byte  

5. Návrh rokovacieho poriadku stálych komisií pri MZ 

6. Návrh rozpočtu na rok 2023 a viacročného rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025  

7. VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach zriadených MČ 

BANM  

8. Rôzne 

9. Záver 

 

 K bodu č. 1 Otvorenie 

 Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Pavol Troiak 

 

K bodu č. 2 Poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci  

 

Materiál predstavila Vladislava Janovičová zo sociálneho oddelenia 

 

Komisia sociálnych vecí a bývania prerokovala poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci pre  

pána J. H. vo výške 250 Eur na ošatenie a lieky. 
 

  Hlasovanie: PRÍTOMNÍ:6   

   ZA:6   

   PROTI: 0   

   ZDRŽAL SA:0  

 
Komisia uvedený materiál schválila. 

 

 

K bodu č. 3 Žiadosť o predĺženie doby nájmu v školskom byte 

 

Materiál predstavila Mgr. Ivana Švigárová  z právneho oddelenia 
 

Pani K. B. komisia schvaľuje predĺženie nájmu v priestore služobného školského bytu na 1 rok. 



 

 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ:6   

 ZA:6   

 PROTI: 0   

 ZDRŽAL SA:0  
 

Komisia uvedený materiál schválila. 

 

 

K bodu č. 4 Žiadosť o pridelenie izby v školskom byte 

 

Materiál predstavila Mgr. Ivana Švigárová  z právneho oddelenia 

 

Pani A. H. komisia schvaľuje pridelenie izby v školskom byte na 1 rok. 

 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6  

 ZA:6   

 PROTI:0  

 ZDRŽAL SA:0  
 

Komisia uvedený materiál schválila. 

 

 

K bodu č. 5   Návrh rokovacieho poriadku stálych komisií pri MZ 

 
Materiál predstavil Ing. arch. Igor Hianik – prednosta miestneho úradu 

 

Pán prednosta predstavil nový Návrh rokovacieho poriadku stálych komisií pri MZ. Sociálna 

komisia berie materiál na vedomie a trvá na zapracovaní všetkých pripomienok do ďalšieho 

zasadnutia.  

 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6  

 ZA:6   

 PROTI:0  

 ZDRŽAL SA:0  
 

Komisia odporúča materiál dopracovať. 

 

K bodu č. 6   Návrh rozpočtu na rok 2023 a viacročného rozpočtu na rok 2023,2024,2025 

Materiál predstavila Ing. Andrea Pokorná z finančného odd. a Mgr. Iveta Marčíková zo sociálneho oddelenia 

 

Pani Pokorná informovala komisiu o niekoľkých okresaniach rozpočtu najmä v časti - kapitálové výdavky. 

Z dôvodu inflácie a nárastu cien energií sa zvýšili aj náklady Miestneho úradu a jeho organizácií, čím sa 

rozpočet niektorých oddelení musel znížiť. Oddelenie sociálnych služieb zostalo bez väčších zmien. V apríli 

prebehne revízia rozpočtu, kedy sa budú bližšie špecifikovať potreby jednotlivých oddelení. 

 

 

 

 



Komisia berie návrh na vedomie. 

 

  Hlasovanie: PRÍTOMNÍ:6  

   ZA:6   

   PROTI: 0   

   ZDRŽAL SA:0  

 
 

K bodu č. 7   VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

zriadených MČ BANM 

Materiál predstavil PaeDr. Erik Špaňo z oddelenia školstva  

Pán Špaňo predstavil verziu VZN-ka o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a  

školských zariadeniach vzhľadom na nárast cien energií. Zároveň zdôraznil, že niektoré časti VZN by sa 

mali ešte prepracovať. Predseda komisie pripomienkoval VZN chýbajúcimi úľavami od poplatkov pre 

rodičov s obmedzeným príjmom.  

 

  Hlasovanie: PRÍTOMNÍ:6  

   ZA:6   

   PROTI: 0   

   ZDRŽAL SA:0  

 
 

Komisia uvedený materiál zatiaľ neschválila. 

 

 

K bodu č. 7   Rôzne 

Pán predseda komisie by v budúcnosti rád otvoril niektoré Zásady poskytovania 

finančných/nefinančných výpomocí pre ich adresnejšie smerovanie. Pani Soldánová navrhla 

spoluprácu s denným stacionárom v MČ Rača. Pani Haliaková predložila návrh - obnoviť 

príspevok denným centrám na ich činnosť.  

 

 

 

 

 

Ing. Pavol Troiak., v. r.    

                                                  predseda komisie SVaB 

 

 

                

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Vypracovala : Ing. Aneta Danková 


