
Zápisnica 
zo zasadnutia sociálnej a bytovej komisie dňa 10. 09. 2012 

 

Prítomní: Oľga Adamčiaková, Martin Miškov, Ivana Brezinská, Pavol Ružička, 

                  Alžbeta Korbelová, Gabriela Janíková, Jaroslav Junek, Andrej Turzo 

        

Neprítomní: 0 

Hostia: Mgr. Soňa Chanečková, Ing. Julián Lukáček,   

 

Program: 

  

1. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2012 

2. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní 

sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych 

služieb Petržalka  

4. Rozvojový plán na rok 2012-2013 SSS Petržalka  

5. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 2/1997, VZN č.4/1997 

6. Rozvojový plán Miestnej knižnice Petržalka 

7. Rozvojový plán SSŚaŠZ Petržalka 

8. Rozvojové plány Kultúrnych zariadení Petržalky 

9. Návrh dotácií podľa VZN č. 2/2055 v znení VZN č. 2/2006 o poskytovaní účelových  

      finančných dotácií z rozpočtu MČ  

10. Návrh  schválenia ISRMO mestskej časti Bratislava-Petržalka a predbežne projektové 

zámery jednotlivých projektov 

11. Rôzne  

 

K bodu 1)   Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Vedúci fin. odd. p. Ing. Julián Lukáček oboznámil členov komisie so Správou o plnení rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2012. 

 

Členovia sociálnej a bytovej komisie „Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

k 30.6.2012“ zobrali na vedomie. 

 

Hlasovanie:  

 za: 8  proti: 0            zdržali sa: 0                  nehlasovali: 0 

 

 

K bodu 2)   Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012 

Vedúci fin. odd. p. Ing. Julián Lukáček oboznámil členov komisie s Návrhom úpravy rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012 

 

Členovia sociálnej a bytovej komisie „Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na 

rok 2012“,  odporúčajú schváliť MZ MČ Bratislava-Petržalka. 

 

Hlasovanie: 

za: 8        proti: 0      zdržali sa :  0            nehlasovali: 0 

 

 

 



 

 

 

 

K bodu 3/   Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom 

sociálnych služieb Petržalka  

 

Pani riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka,  Mgr. Soňa Chanečková oboznámila komisiu 

s návrhom VZN o sociálnych službách.  

Členovia sociálnej a bytovej komisie s Návrhom všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Petržalka o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby 

poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka  súhlasia bez pripomienok a odporúčajú 

schváliť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

 

hlasovanie:  

za: 8            proti:0          zdržali sa: 0  nehlasovali:0 

 

 

 

K bodu 4/   Rozvojový plán na rok 2012-2013 s vyhodnotením činnosti za rok 2011 SSS Petržalka 

  

Pani riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka,  Mgr. Soňa Chanečková oboznámila komisiu 

s Rozvojovým plánom na rok 2012-2013 s vyhodnotením činnosti za rok 2011 SSS.   

  

Členovia sociálnej a bytovej komisie odporúčajú schváliť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka Rozvojový plán na rok 2012-2013 s vyhodnotením činnosti za rok 2011 SSS 

Petržalka. 

 

hlasovanie:  

za: 7         proti: 0      zdržali sa: 0  nehlasovali:0 

 

 

  

K bodu 5/  Protest prokurátora proti VZN 2/1997 o zákaze požívania alkoholu na verejných 

priestranstvách 

 

Členovia sociálnej a bytovej komisie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

neodporúčajú vyhovieť protestu prokurátora proti  VZN č. 2/1997 zo dňa 06.05.1997 o zákaze 

používania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Petržalka 

v znení VZN č. 4/1997 z 23.09.1997. 

 

 

hlasovanie:  

za:  7          proti:  0     zdržali sa: 0  nehlasovali:0 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

K bodu 6/  Rozvojový plán Miestnej knižnice Petržalka 

 

Členovia sociálnej a bytovej komisie predložený Rozvojový plán Miestnej knižnice Petržalka, 

zobrali na vedomie. 

 

 

hlasovanie:  

za:  7           proti: 0      zdržali sa: 0  nehlasovali:0 

 

 

 

K bodu 7/  Rozvojový plán SSŠaŠZ Petržalka 

 

Členovia sociálnej a bytovej komisie Rozvojový plán SSŠaŠZ Petržalka, zobrali na vedomie. 

 

 

hlasovanie:  

za:  7           proti:0       zdržali sa: 0  nehlasovali:0 

 

 

K bodu 8/  Rozvojové plány Kultúrnych zariadení Petržalky 

 

Členovia sociálnej a bytovej komisie Rozvojové plány Kultúrnych zariadení Petržalky, zobrali na 

vedomie. 

 

 

hlasovanie:  

za:  7           proti: 0      zdržali sa: 0      nehlasovali:0 

 

 

K bodu 9/  Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle  VZN č. 2/2005  

 

a) Ing. Lucia Dulayová-plávanie NEMO, SZĆO, Topoľčianska 25, Bratislava        

Členovia sociálnej a bytovej komisie odporúčajú dotáciu prerokovať v príslušnej komisii. 

 

hlasovanie:  

za: 7            proti: 0      zdržali sa: 0  nehlasovali:0 

 

  

b) Basketbalový klub Petržalka, Vranovská 4, 851 01  Bratislava 

Členovia sociálnej a bytovej komisie odporúčajú dotáciu prerokovať v príslušnej komisii.  

 

hlasovanie:  

za: 7            proti: 0      zdržali sa: 0  nehlasovali:0 

 

  



 

 

      

c) Depaul Slovensko  n. o.,  Kapitulská 18, Bratislava 

Členovia sociálnej a bytovej komisie odporúčajú schváliť dotáciu vo výške 5000,00 Eur  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

 

hlasovanie:  

za:7             proti: 0      zdržali sa: 0  nehlasovali:0 

 

 

d) Občianske združenie Odyseus, Ukrajinská 10, 831 02  Bratislava 

Členovia sociálnej a bytovej komisie  odporúčajú schváliť dotáciu vo výške 3000,00 Eur 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

 

 

hlasovanie:  

za:  7           proti:  0     zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

 

 

 

K bodu 10) Návrh schválenia ISRMO mestskej časti Bratislava-Petržalka a predbežné projektové 

zámery jednotlivých projektov 

Členovia sociálnej a bytovej komisie  Návrh schválenia ISRMO mestskej časti Bratislava-Petržalka 

a predbežné projektové zámery jednotlivých projektov, odporúčajú schváliť Miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

 

hlasovanie:  

za:  7           proti:  0     zdržali sa: 0  nehlasovali: 0 

 

 

K bodu 11) Rôzne 

 

Predsedkyňa komisie p. Adamčiaková informovala prítomných  členov komisie,  že na výzvu  

Mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 04.09.2012 sa nikto neprihlásil z občanov ani 

občianskych združení  za účelom zabezpečenia transparentnosti rozhodovania pri žiadostiach o 

dotácie.   

    

 

 

Na záver sa predsedkyňa komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave  11.09.2012      Oľga Adamčiaková, v. r. 

Zapísala: Anna Bilanovičová           predseda komisie 


