
                                                                                                        

Zápisnica zo zasadnutia sociálnej a bytovej komisie  dňa 18.04. 2016 
 
 
Prítomní:  Oľga Adamčiaková, PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, Mgr. Vladimír 
Dolinay, Anna Dyttertová, JUDr. Gabriela Janíková,  Mgr. Miroslava Makovníková Mosná  
Ing. Roman Masár 
Ospravedlnený: Ing. Roman Masár  
Prizvaní:  
Ing. Julián Lukáček  - ved. FO 
Ing. Arch. Zuzana Kordošová  - ved. ÚRaD 
Mgr. Soňa Chanečková – riaditeľka SSSP 
Hostia:                
       
 Program: 
             

1. Návrh dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní 
2. Stanovisko MČ Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 
komunikácií n a území hl. mesta SR Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie 
motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukazovania jej zaplatenia. Návrh dodatku 
Štatútu hl. mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní 

3. Stanovisko MČ Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy 
– k solidarite 

4. Návrh VZN č..../2016 z ..../2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-
Petržalka č.4/2012 zo dňa 25. Septembra 2012 poskytovaní sociálnych služieb 
a o výške úhrady za sociálne služby poskytované SSSP v znení neskorších predpisov 

5. Návrh -  Stavebný zámer na  nadstavbu a rekonštrukciu SSSP, Vavilovova č. 18 
6. Návrh na zverejnenie všetkých informácií vyvesených na úradnej tabuli 

v elektronickej podobe 
7. Návrh na poskytnutie dotácií: 

� Lepší svet,  n. o. 
� Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHINS 

v Bratislave,  o. z. 
� ODYSEUS,  o. z.  
� ULITA, O. z. 
� Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke – Impulz 
� Domov pre každého, o. z.  

8. Rôzne 
9. Záver 

      
 

Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Oľga Adamčiaková. 
  

    
 
K bodu 1/  Návrh dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní. 
 
Predložený materiál uviedla: Ing. arch. Zuzana Kordošová  -  ved. ÚRaD 
               



                                                                                                        

Diskusia :  v diskusii boli prerokované pripomienky členov komisie. Pripomienky 
k materiálu zašlú členovia komisie v písomnej forme v termíne do 22.04.2016 Ing. arch. 
Zuzane Kordošovej, e-mail: zuzana.kordosova@petrzalka.sk; . 
 
Uznesenie – sociálna a bytová komisia materiál „ Návrh dodatku Štatútu hl. mesta SR 
Bratislavy o dočasnom parkovaní „ berie na vedomie. 
 
hlasovanie:  
prítomní: 6  
za: ( 6   ) Oľga Adamčiaková,  PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH,  Anna Dyttertová,   
                        JUDr. Gabriela Janíková, Mgr. Vladimír Dolinay 
proti:      0 
zdržal sa : 0  
 
 
K bodu 2/  Stanovisko MČ Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií 
na území hl. mesta SR Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, 
spôsobe úhrady a preukazovania jej zaplatenia. Návrh dodatku Štatútu hl. mesta SR 
Bratislavy o dočasnom parkovaní. 
 
Predložený materiál uviedla:  Ing. arch. Zuzana Kordošová  -  ved. ÚRaD 
 

  Diskusia : v diskusii boli prerokované pripomienky členov komisie. Pripomienky k materiálu 
zašlú členovia komisie v písomnej forme v termíne do 22.04.2016 Ing. arch. 
Zuzane Kordošovej, e-mail: zuzana.kordosova@petrzalka.sk; . 

 
Uznesenie - Komisia sociálna a bytová materiál „Stanovisko MČ Bratislava-Petržalka 
k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií n a území hl. mesta SR Bratislavy, výške 
úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukazovania jej 
zaplatenia“ berie na vedomie. 

 
hlasovanie:  
prítomní: 6 
za:  ( 6  ) Oľga Adamčiaková,  PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH,  Anna Dyttertová,   

            JUDr. Gabriela Janíková,  Mgr. Vladimír Dolinay 
proti:      0 
zdržal sa : 0  
 
 
K bodu 3/  Stanovisko MČ Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR  
                   Bratislavy – k solidarite 
 
Predložený  materiál uviedol: Ing. Julián Lukáček  - ved. FO  
 

  Diskusia:  po krátkej diskusii členovia komisie odporúčajú schváliť stanovisko. 
 
Uznesenie  -  Komisia    sociálna   a   bytová  odporúča   schváliť   miestnemu   zastupiteľstvu 



                                                                                                        

Stanovisko MČ Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR                     
Bratislavy – k solidarite pre malé MČ. 
hlasovanie:  
prítomní: 6  
za: (6 )  Oľga Adamčiaková, PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH,  Anna Dyttertová,   
                        JUDr. Gabriela Janíková, Mgr. Miroslava Makovníková Mosná,  
                        Mgr. Vladimír Dolinay  
proti:      0 
zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené  
 
 
K bodu 4/  Návrh VZN č..../2016 z ..../2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-
Petržalka č.4/2012 zo dňa 25. Septembra 2012 poskytovaní sociálnych služieb a o výške 
úhrady za sociálne služby poskytované SSSP v znení neskorších predpisov. 
 
Predložený  materiál uviedla: Mgr. Soňa Chanečková – riaditeľka SSSP  
 

  Diskusia:  po krátkej diskusii členovia komisie odporúčajú schváliť VZN a vydať nové VZN 
v úplnom znení. 

 
Uznesenie - Komisia sociálna a bytová odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 
 

a) mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 
časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 
4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby 
poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka,  
 

b) mestskej časti Bratislava-Petržalka splnomocniť  starostu vydať Všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych 
služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb 
Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. 5/2012, č. 6/2013, č.5/2014, 5/2015  a v znení Všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, schváleného dňa ....2015 (v úplnom 
znení). 

 
hlasovanie:  
prítomní: 6 
za: ( 6 )  Oľga Adamčiaková, PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH,  Anna Dyttertová,   
                        JUDr. Gabriela Janíková, Mgr. Miroslava Makovníková Mosná,  
                        Mgr. Vladimír Dolinay  
proti:      0 
zdržal sa : 0 

 
Uznesenie bolo schválené 
 
 

  K bodu 5/  Návrh  -  Stavebný zámer na  nadstavbu a rekonštrukciu SSSP, Vavilovova č. 18. 
 
Predložený  materiál uviedla: Mgr. Soňa Chanečková – riaditeľka SSSP  



                                                                                                        

  Diskusia:  po krátkej diskusii členovia komisie odporúčajú schváliť stavebný zámer a poveriť 
riaditeľku SSSP zabezpečiť projektovú dokumentáciu. 

 
hlasovanie:  
prítomní: 6 
za: (6 )  Oľga Adamčiaková, PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH,  Anna Dyttertová,   
                        JUDr. Gabriela Janíková, Mgr. Miroslava Makovníková Mosná,  
                        Mgr. Vladimír Dolinay  
proti:      0 
zdržal sa : 0 
 
Uznesenie - Komisia sociálna a bytová odporúča miestnemu zastupiteľstvu: 
                  a)  schváliť Stavebný zámer  na  nadstavbu a rekonštrukciu Strediska sociálnych  
                       služieb Petržalka v objekte  na Vavilovovej 18, 851 01 Bratislava, 

 
                  b) poveriť  riaditeľku  Strediska  sociálnych  služieb  Petržalka   zabezpečiť   
                      projektovú dokumentáciu na stavebný zámer na nadstavbu  a rekonštrukciu  
                      Strediska sociálnych  služieb Petržalka v objekte na Vavilovovej 18. 
 
Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu 6/  Návrh na zverejnenie všetkých informácií vyvesených na úradnej tabuli  
                   v elektronickej podobe. 
 
Predložený materiál spracoval:  Mgr. Ivan Uhlár 

  
 Diskusia: po krátkej diskusii členovia komisie neodporúčajú schváliť predložený materiál 

z dôvodu, že  nebol dostatočne odôvodnený.   
 
hlasovanie:  
prítomní: 6  
za: ( 6)  Oľga Adamčiaková, PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH,  Anna Dyttertová,   
                        JUDr. Gabriela Janíková, Mgr. Miroslava Makovníková Mosná,  
                        Mgr. Vladimír Dolinay  
proti:      0 
zdržal sa : 0 
 
Uznesenie - Komisia sociálna a bytová neodporúča prijať Návrh na zverejnenie všetkých  
                     informácií vyvesených na úradnej tabuli  v elektronickej podobe. 
 
 
K bodu 7/  Návrh na poskytnutie dotácií: 

� Lepší svet,  n. o. 
� PKT a ZPŠ DOLPHINS v Bratislave,  o. z. 
� ODYSEUS,  o. z.  
� ULITA, O. z. 
� ZPĽsMP v  Petržalke –  Centrum Impulz 
� Domov pre každého, o. z.  

 



                                                                                                        

Predložené žiadosti o dotácie uviedla: Mgr. Alena Halčáková  –  ved. OSV  
 

    Diskusia: po konštruktívnej a vecnej diskusii sa členovia komisie dohodli na bodoch pre 
žiadosti a o výškach dotácií v zmysle prijatého VZN.   

 
hlasovanie:  
prítomní:5  
za: ( 5)  Oľga Adamčiaková, PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH,  Anna Dyttertová,   
                        JUDr. Gabriela Janíková, Mgr. Miroslava Makovníková Mosná  
                          
proti:      0 
zdržal sa : 0 
Ospravedlnený : Mgr. Vladimír Dolinay 
 
Uznesenie - Komisia sociálna a bytová odporúča prijať návrh dotácii pre žiadateľov. 
Podrobnosti sú v Prílohe č.1 – tabuľka o odporúčanej výške dotácie. 
 
 
Predsedníčka sociálnej a bytovej  komisie poďakovala členom komisie za aktívnu účasť na jej 
rokovaní. 
 
   
 
 
          
Začiatok rokovania komisie: 14:00 hodine 
Ukončenie: 16:10  hodine 
 
 
 
V Bratislave  18.04.2016           Oľga Adamčiaková,  v. r. 
                                                                                            predsedníčka komisie 
zapísala: Mgr. Alena Halčáková   
                  tajomníčka komisie 
 
 
 
 


