
Zápisnica zo zasadnutia sociálnej a bytovej komisie konanej dňa 16.03.2015 

 

Prítomní: Oľga Adamčiaková, Daniela Palúchová, Lucia Štrauchová, Vladimír Dolinay 

 

Program : 

 

1) Návrh Všeobecne záväzného  nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým 

sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a dieťa školského zariadenia  
 

2) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o poskytovaní finančných dotácií z 

rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka   

 

3) Analýza súčasného stavu a návrh ďalšieho smerovania Bytového podniku 

Petržalka,s.r.o. a návrh personálneho riešenia Bytového podniku Petržalka, s.r.o. 

 

4) Rôzne 

 

K bodu 1 

Členovia komisie sa oboznámili s materiálom „Návrh Všeobecne záväzného  nariadenie 

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

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.“  

 

prítomní: 5 

hlasovanie: za   proti   zdržal sa 

  5   0   0 

 

Sociálna a bytová komisia k materiálu nemá pripomienky a odporúča predložený materiál 

materiál schváliť. 

 

K bodu 2 

 

Členovia komisie sa oboznámili s materiálom „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

(VZN) o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka.“   

 

prítomní: 5 

hlasovanie: za   proti   zdržal sa 

  0   1   4 

 

Sociálna a bytová komisia neodporúča predložený materiál schváliť. 

 

 

 

 

 
 



K bodu 3 
 

Členovia komisie sa oboznámili s materiálom „Analýza súčasného stavu a návrh ďalšieho 

smerovania Bytového podniku Petržalka, s.r.o. a návrh personálneho riešenia Bytového 

podniku Petržalka, s.r.o.“ 

 

prítomní: 5 

hlasovanie: za   proti   zdržal sa 

  1   0   4 

 

Sociálna a bytová komisia neodporúča predložený materiál schváliť. 

 

K bodu rôzne 

 

Vedúca bytového oddelenia informovala o žiadosti JUDr. Jána Sahula (žiadateľ o nájom bytu 

MZ7208/2011) o účasť na zasadnutí sociálnej a bytovej komisie. Členovia komisie sa 

oboznámili so spisom žiadateľa. 

  

prítomní: 5 

hlasovanie: za   proti   zdržal sa 

  4   1   0 

 

Sociálna a bytová komisia súhlasí s účasťou žiadateľa na zasadnutí komisie. Termín bude 

žiadateľovi oznámený dodatočne  po jeho naplánovaní.  

 

 

Zasadnutie komisie bolo ukončené 15.45 hod 

 

 

 

V Bratislave 16.03.2015  

 

       Oľga Adamčiaková 

       predsedníčka komisie 

 

 

 

 

zapísala: Podolayová 
 


