
                                                                                                        

Zápisnica zo zasadnutia sociálnej a bytovej komisie zo dňa 12.06.2017 
 
 

Prítomní: Oľga Adamčiaková, Mgr. Vladimír Dolinay, JUDr. Gabriela Janíková,  
                       Mgr. Ivana Antošová, Mgr. Vladislav Chaloupka, Ing. Roman Masár, 
                       Mgr. Miroslava Makovníková Mosná, Anna Dyttertová 
                        
Ospravedlnená: Daniela Palúchová, PhD., MPH, 
 
Prizvaní: Ing. Julián Lukáček – vedúci FO 
  Ing. Soňa Kollárová – referát zelene 

Mgr. Alžbeta Broszová -  vedúca oddelenia nakladania s majetkom 
Mgr. Soňa Chanečková – riaditeľka SSSP 
Mgr., Ing. Michal Radosa – zástupca starostu 

 
Program: 
  

1. Záverečný účet, finančné vysporiadanie a vyhodnotenie prioritných cieľov za rok 
2016 

2. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2017 
3. Návrh novely VZN o poskytovaní soc. služieb (prepravná služba) 
4. Návrh  Dodatku č.3 Štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka (prepravná služba) 
5. Návrh  Dodatku č.4 Zriaďovacej listiny Strediska sociálnych služieb Petržalka 

(prepravná služba) 
6. Návrh na predĺženie prenájmu NP v objekte na Haanovej 10 pre OZ Odyseus 
7. Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných 

MŠ 
8. Stanovisko MČ k návrhu VZN hl. mesta o zeleni 
9. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za I. štvrťrok 

2017 
10. Voľné byty - prenajatie voľných bytov žiadateľom zaradeným v poradovníku   
11. Žiadosti o prednostné riešenie nájmu bytu  
12. Prioritné ciele mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2015 – 2018 
13. Rôzne  
 

Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Oľga Adamčiaková. 
  

K bodu 1/ Záverečný účet, finančné vysporiadanie a vyhodnotenie prioritných cieľov za  
                  rok 2016 
Materiál uviedol: Ing. Julián Lukáček – vedúci FO 
 
Diskusia :   
Členovia komisie po krátkej diskusii pristúpili k hlasovaniu. 
hlasovanie:  
prítomní: 8 
za: (7   )  Oľga Adamčiaková, Mgr. Ivana Antošová, Anna Dyttertová, 

Mgr. Miroslava Makovníková Mosná, JUDr. Gabriela Janíková,  
                        Mgr. Vladimír Dolinay, Ing. Roman Masár, Mgr. Vladislav Chaloupka. 
nehlasovala:  Ivana Antošová 



                                                                                                        

proti:      0 
zdržal sa :       0  
 
Uznesenie -  Komisia sociálna a bytová 
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
s c h v á l i ť 
1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2016 bez výhrad. 
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2016 
- prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 
1 713 731,80 € 
- záporný zostatok finančných operácií vo výške 59 373,58 €. 
3. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2016 vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 
č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znížený o záporný 
zostatok finančných operácií v sume 59 373,58 € a o nevyčerpané účelovo určené 
prostriedky poskytnuté v roku 2016 v sume 206 037,27 € do Rezervného fondu mestskej 
časti Bratislava-Petržalka v sume 1 448 320,95 €. 
4. Použitie prostriedkov peňažných mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava- 
Petržalka v roku 2016 podľa ich účelu. 
5. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka 
k 31.12.2016 – vykázaný zisk vo výške 16 702,76 € 
- použiť na vysporiadanie straty miestneho podniku z minulých období v čiastke 
15 407,41 €. 
- ponechať organizácii ako prídel do jej Rezervného fondu v čiastke 1 295,35 €.  
 
Uznesenie bolo schválené 
 
K bodu 2/  Návrh úpravy rozpočtu na rok 2017 
Materiál uviedol: Ing. Julián Lukáček – vedúci FO 
 
Diskusia : 
Členovia komisie po diskusii pristúpili k hlasovaniu. 

hlasovanie:  
prítomní: 8 
za: ( 8  )  Oľga Adamčiaková, Mgr. Ivana Antošová, Anna Dyttertová, 

Mgr. Miroslava Makovníková Mosná, JUDr. Gabriela Janíková,  
                        Mgr. Vladimír Dolinay, Ing. Roman Masár, Mgr. Vladislav Chaloupka  
proti:      0 
zdržal sa : 0  
 
Uznesenie -  Komisia sociálna a bytová  
 o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
s c h v á l i ť  
návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 
1. zvýšenie bežných príjmov o 150 618 € 
2. zvýšenie príjmových finančných operácií o 1 188 199 € 
3. zvýšenie bežných výdavkov o 281 648 €   
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 998 512 € 
5. zvýšenie výdavkových finančných operácií o 58 657 € 



                                                                                                        

 
Uznesenie bolo schválené 
 
K bodu 3/ Návrh novely VZN o poskytovaní soc. služieb (prepravná služba) 
Materiál uviedla: Mgr. Soňa Chanečková – riaditeľka SSSP                         
 
Diskusia : 
Členovia komisie po diskusii pristúpili k hlasovaniu. 

hlasovanie:  
prítomní: 8 
za: (  7 )  Oľga Adamčiaková, Mgr. Ivana Antošová, Anna Dyttertová, 

Mgr. Miroslava Makovníková Mosná, JUDr. Gabriela Janíková,  
                        Mgr. Vladimír Dolinay, Ing. Roman Masár                        
proti:      0 
zdržal sa : Mgr. Vladislav Chaloupka   
 
Uznesenie -  Komisia sociálna a bytová  
 o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti Bratislava-Petržalka 
1. s ch v á l i ť  
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  
2. splnomocniť    s t a r o s t u 
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. 5/2013, VZN č. 6/2013, VZN č. 5/2014,  VZN č.5/2015, VZN č. 
2/2016 , VZN č.6/2017 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–
Petržalka, schváleného dňa 27.06.2017 (v úplnom znení). 
 
Uznesenie bolo schválené 
 
K bodu 4/ Návrh  Dodatku č.3 Štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka (prepravná  
                  služba) 
Materiál uviedla: Mgr. Soňa Chanečková – riaditeľka SSSP                                                 
 
Diskusia : 
Členovia komisie po diskusii pristúpili k hlasovaniu. 

hlasovanie:  
prítomní: 8 
za: ( 7  )  Oľga Adamčiaková, Mgr. Ivana Antošová, Anna Dyttertová, 

Mgr. Miroslava Makovníková Mosná, JUDr. Gabriela Janíková,  
                        Mgr. Vladimír Dolinay, Ing. Roman Masár                        
proti:      0 
zdržal sa : Mgr. Vladislav Chaloupka   
 
Uznesenie -  Komisia sociálna a bytová  
 o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  



                                                                                                        

s c h v á l i ť   
návrh  Dodatku č.3 Štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka (prepravná  služba) 
          
Uznesenie bolo schválené 
 
K bodu 5/ Návrh  Dodatku č.4 Zriaďovacej listiny Strediska sociálnych služieb Petržalka  
                  (prepravná služba) 
Materiál uviedla: Mgr. Soňa Chanečková – riaditeľka SSSP                                                             
 
Diskusia : Členovia komisie po diskusii pristúpili k hlasovaniu. 
  
hlasovanie:  
prítomní: 8 
za: ( 7 ) Oľga Adamčiaková, Mgr. Ivana Antošová, Anna Dyttertová, 

Mgr. Miroslava Makovníková Mosná, JUDr. Gabriela Janíková,  
                        Mgr. Vladimír Dolinay, Ing. Roman Masár                        
proti:      0 
zdržal sa : Mgr. Vladislav Chaloupka   
 
Uznesenie -  Komisia sociálna a bytová  
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
s c h v á l i ť   
návrh  Dodatku č.4  Zriaďovacej listiny Strediska sociálnych služieb Petržalka (prepravná 
služba) 
 
Uznesenie bolo schválené 
 
K bodu 6/ Návrh na predĺženie prenájmu NP v objekte na Haanovej 10 pre OZ Odyseus  
Materiál uviedla: Mgr. Alžbeta Broszová – vedúca odd. nakl. s majetkom             
 
Diskusia : 
Členovia komisie po diskusii pristúpili k hlasovaniu. 

hlasovanie:  
prítomní: 8 
za: ( 7 )   Oľga Adamčiaková, Mgr. Ivana Antošová, Anna Dyttertová, 

JUDr. Gabriela Janíková, Mgr. Vladimír Dolinay, Ing. Roman Masár, 
Mgr. Vladislav Chaloupka                        

proti:      Mgr. Miroslava Makovníková Mosná  
zdržal sa : 0  
 
Uznesenie -  Komisia sociálna a bytová  
 o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
s c h v a l i ť                                                       
podľa § 9a  ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov prenájom nebytových priestorov - 4 miestností č. 5, č. 24, 25 a č. 29 v objekte 
Haanova 10, Bratislava s celkovou výmerou 75,74 m2  v k. ú. Petržalka, zapísaného na LV 
2632,  súpisné  číslo 2694, ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre žiadateľa – Občianske 
združenie Odyseus, Haanova 10, 831 02  Bratislava,  IČO: 31 788 734,   na dobu určitú 5 
rokov, za cenu 285,84 €.  



                                                                                                        

 
Uznesenie bolo schválené 
 
K bodu 7/ Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v 
súkromných MŠ 
Materiál uviedol: Mgr. Ing. Michal Radosa  – zástupca starostu            
 
Diskusia : 
Členovia komisie po diskusii pristúpili k hlasovaniu. 

hlasovanie:  
prítomní: 8 
za: (8  )   Oľga Adamčiaková, Mgr. Ivana Antošová, Anna Dyttertová, 

Mgr. Miroslava Makovníková Mosná, JUDr. Gabriela Janíková,  
                        Mgr. Vladimír Dolinay, Ing. Roman Masár, Mgr. Vladislav Chaloupka                        
proti:      0 
zdržal sa : 0  
 
Uznesenie -  Komisia sociálna a bytová   
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
prija ť  
a) výzvu na Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí 
v súkromných materských školách; 
 
b) pre školský rok 2017/2018 poskytovanie nenávratného finančného príspevku na 
vzdelávanie detí v súkromných materských školách maximálne pre 40  žiadateľov; 
 
Uznesenie bolo schválené 
 
K bodu 8/ Stanovisko MČ k návrhu VZN hl. mesta o zeleni 
Predkladateľ: Ing. Soňa Kollárová   - referát zelene 
 
Diskusia : 
Členovia komisie po diskusii pristúpili k hlasovaniu. 

hlasovanie:  
prítomní: 8 
za: ( 8   ) Oľga Adamčiaková, Mgr. Ivana Antošová, Anna Dyttertová, 

Mgr. Miroslava Makovníková Mosná, JUDr. Gabriela Janíková,  
                        Mgr. Vladimír Dolinay, Ing. Roman Masár, Mgr. Vladislav Chaloupka                        
 
proti:      0 
zdržal sa : 0  
 
Uznesenie -  Komisia sociálna a bytová   
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
s c h v á l i ť  
 



                                                                                                        

stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s pripomienkami uvedenými v prílohe.  
 
Uznesenie bolo schválené 
 
K bodu 9/ Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej 
časti Bratislava-Petržalka za I. štvrťrok roku 2017 
Materiál uviedla:  Daniela Podolayová – vedúca bytového oddelenia  
 
Diskusia : 
Členovia komisie sa oboznámili s materiálom „Informácia o uzatvorených nájomných 
zmluvách k obecným bytom za I. štvrťrok roku 2017“. 
 
hlasovanie:  
prítomní: 8 
za: 8   Oľga Adamčiaková, Ivana Antošová, Anna Dyttertová, Miroslava 

Makovníková Mosná,  Gabriela Janíková, Vladimír Dolinay, Roman Masár, 
Vladislav Chaloupka 

 
proti:      0 
zdržal sa : 0  
 
Uznesenie 
Komisia sociálna a bytová k materiálu nemá pripomienky. Odporúča Miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným 
bytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka za I. štvrťrok roku 2017 zobrať na vedomie. 
 
K bodu 10/ Voľné byty – prenajatie voľných bytov žiadateľom zaradeným v poradovníku  
Materiál uviedla: Daniela Podolayová  – vedúca bytového oddelenia     
         
Členovia komisie sa oboznámili s materiálom „voľné byty“ a svojim hlasovaním odporúčajú   
starostovi prenajať voľné byty žiadateľom zaradeným v poradovníku nasledovne:  
 
2-gars. byt na ul. M. Medveďovej 21 Skopalová Andrea-3osoby. 
  Náhradník:1.Letavayová Ľubica-3osoby. 
                  2.Bystrá Katarína-3osoby. 
                     3.Zsemlyová Gabriela-3osoby. 
 
prítomní: 8  
hlasovanie: 
za: 8 Oľga Adamčiaková, Vladimír Dolinay, Miroslava  Makovníková Mosná, 

Ivana Antošová, Anna Dyttertová,  Gabriela Janíková, Roman Masár, 
Vladislav Chaloupka 

proti: 0 
zdržal sa: 0  
 
 
 
 
 
 



                                                                                                        

K bodu 11/ Žiadosť o prednostné riešenie žiadosti o nájom bytu 
Materiál uviedla:  Daniela Podolayová – vedúca bytového oddelenia            
 
Členovia komisie sa oboznámili s materiálom „prednostné riešenie žiadosti o nájom bytu.“  

- Zsemlyová Gabriela 
- Vicianová Nikola 

prítomní: 8 Oľga Adamčiaková, Ivana Antošová, Anna Dyttertová, Miroslava 
Makovníková Mosná,  Gabriela Janíková, Vladimír Dolinay, Roman Masár, 
Vladislav Chaloupka 

hlasovanie: 
za: 8  Oľga Adamčiaková, Ivana Antošová, Anna Dyttertová, Miroslava 

Makovníková Mosná,  Gabriela Janíková, Vladimír Dolinay, Roman Masár, 
Vladislav Chaloupka 

proti:      0 
zdržal sa : 0  
 
Uznesenie   
Sociálna a bytová komisia k materiálu nemá pripomienky.  Žiadosť pani Zsemlyovej Gabriely 
aj žiadosť pani Vicianovej Nikoly je zaradená v poradovníku. Žiadosti budú riešené v rámci 
možností mestskej časti.   
 
K bodu 12/ Prioritné ciele mestskej časti Bratislava-Petržalka – bytová problematika 
Materiál uviedla: Daniela Podolayová  – vedúca bytového oddelenia    
 
Členovia komisie  sa oboznámili s predloženým materiálom k materiálu nemajú pripomienky.   
 
prítomní: 8 Oľga Adamčiaková, Ivana Antošová, Anna Dyttertová, Miroslava 

Makovníková Mosná,  Gabriela Janíková, Vladimír Dolinay, Roman Masár, 
Vladislav Chaloupka 

hlasovanie: 
za: 8  Oľga Adamčiaková, Ivana Antošová, Anna Dyttertová, Miroslava 

Makovníková Mosná,  Gabriela Janíková, Vladimír Dolinay, Roman Masár, 
Vladislav Chaloupka 

proti:      0 
zdržal sa : 0  
 
Uznesenie 
Ku koncepcii nájomného bývania komisia nemá žiadne návrhy. Nájomné bývanie odporúča 
riešiť doterajším spôsobom v súlade s platnými Zásadami hospodárenia s bytmi v mestskej 
časti Bratislava-Petržalka.   
 
K bodu 13/  Rôzne  

- Mgr. Alena Halčáková, vedúca OSV,  informovala členov komisie o príprave 
Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018 – 2022 a vyzvala ich aby sa 
v prípade záujmu podieľať sa na príprave KPSS prihlásili do 19.06.2017 na e-mail 
alena.halcakova@petrzalka.sk;  

- Mgr. Miroslava Makovníková Mosná – požiadala pani riaditeľku SSSP Soňu 
Chanečkovú o zaslanie novely zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a Vyhlášku 
č. 210/2016 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. mája 2016, ktorou 
sa mení a dopĺňa Vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách 
na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho 



                                                                                                        

štandardu a na ubytovacie zariadenia (ďalej len „vyhláška o požiadavkách na vnútorné 
prostredie“) 

- Mgr. Vladislav Chaloupka  požiadal pani vedúcu OSV Alenu Halčákovú o zaslanie 
podkladov k prieskumu spracovateľov komunitného plánu sociálnych služieb                      

- k otázkam na požiadavky zo strany seniorov vo veci vyplácania príspevku pre 
seniorov stravujúcich sa v DTV na Polereckého ul.  a vyžiadaní si stanoviska z 
oddelenia verejného obstarávania k § 42 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – vedúca oddelenia OSV 
zodpovedala na dané otázky  členom komisie 

 
 
Členovia komisie navrhujú termín nasledujúcej komisie v mesiaci júl (31. 07. 2017) - 
návšteva zariadenia Lepší svet. 
 
 
Začiatok rokovania komisie: 14.00 h 
Ukončenie rokovania komisie: 16.30 h 
 
 
 
 
V Bratislave  12. 06. 2017   Oľga Adamčiaková v. r. 

predsedníčka komisie   
 
 
 
 
 

zapísala: Mgr. Alena Halčáková, Daniela Podolayová - tajomníčky komisie 
 
 
 
 
 


