
 
 

Zápisnica zo zasadnutia sociálnej a bytovej komisie zo dňa 12.03.2018 

 
 

Prítomní: Oľga Adamčiaková, JUDr. Gabriela Janíková, Mgr. Ivana Antošová, 
                       Ing. Roman Masár, Anna Dyttertová, Mgr. Vladimír Dolinay, 
                       Mgr. Miroslava Makovníková Mosná  
Neprítomný:  Mgr. Vladislav Chaloupka                                            

Ospravedlnená: Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH. 
 

 
Program: 

  
1.   Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. xx/2018 zo    
      dňa   27. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti  Bratislava-Petržalka   
      č. 9/2014 zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú  trhové poriadky pre  trhoviská  
      a príležitostné   trhy  na   území   mestskej časti  Bratislava-Petržalka v znení neskorších  
      predpisov, 
2.   Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. xx/2018 zo  
      dňa  27. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej   časti Bratislava-Petržalka  
      č. 6/2014 zo dňa 30. septembra 2014 o podmienkach predaja výrobkov   a poskytovania    
      služieb  na  trhových   miestach  na  území  mestskej  časti   Bratislava-Petržalka v znení  
      neskorších predpisov, 
3.   Koncepcia rozvoja BPP, s. r. o., 
4.   Žiadosť o osobné vypočutie – Mgr. Helga Zimmermann Zifčáková -  prednostné riešenie  
      žiadosti o nájom bytu, 
5.   Vyradenie žiadosti z poradovníka a miestneho zoznamu, 
6.   Rôzne, 
7.   Záver. 
 
 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Oľga Adamčiaková. V úvode    
privítala členov komisie.  Zasadnutie  sociálnej a bytovej komisie  sa konalo  na  základe      
schváleného programu.  
 
K bodu 1. 
Návrh VZN nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. xx/2018 zo  dňa   27. marca 
2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti  Bratislava-
Petržalka  č. 9/2014 zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú  trhové poriadky pre  
trhoviská a príležitostné trhy  na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení neskorších 
predpisov 
  
Materiál uviedol: JUDr. Emil Chlebec – referát PPOaPČ        
Diskusia :   
Členovia komisie po diskusii prijali stanovisko. 

Stanovisko komisie - Komisia sociálna a bytová o d p o r ú č a  Miestnemu    
zastupiteľstvu   mestskej   časti Bratislava-Petržalka s ch v á l i ť Všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. xx/2018 zo dňa 27. marca 2018, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2014  
zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné 
trhy na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení neskorších predpisov 



                                                                                                        

 
 

hlasovanie:  
prítomní: 7 
za: ( 6  ) Oľga Adamčiaková,  Mgr. Ivana Antošová, Anna Dyttertová,  
                       Ing. Roman Masár, JUDr. Gabriela Janíková, Mgr. Vladimír Dolinay                                         
                                   
proti:      0 
zdržal sa :        1   Mgr. Miroslava Makovníková Mosná    
 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 2. 

Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. xx/2018 zo  dňa  27. marca 2018, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2014 zo 
dňa 30. septembra 2014 o podmienkach predaja  výrobkov    
a poskytovania   služieb  na  trhových miestach na území  mestskej  časti 
Bratislava-Petržalka v znení neskorších predpisov 
 
Materiál uviedol: JUDr. Emil Chlebec – referát PPOaPČ               
Diskusia :   
Členovia komisie po diskusii prijali stanovisko. 

Stanovisko komisie -  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  VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka  
č. xx/2018 zo  dňa  27. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2014 zo dňa 30. septembra 2014 o podmienkach 
predaja  výrobkov   a poskytovania   služieb  na  trhových miestach na území  mestskej  časti 
Bratislava-Petržalka v znení neskorších predpisov 
 
hlasovanie:  
prítomní: 7 
za: ( 6  ) Oľga Adamčiaková,  Mgr. Ivana Antošová, Anna Dyttertová,  
                       Ing. Roman Masár, JUDr. Gabriela Janíková, Mgr. Vladimír Dolinay 
proti:      0 
zdržal sa :       1  Mgr. Miroslava Makovníková Mosná    
 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 
K bodu 3. 

Koncepcia rozvoja BPP, s.r.o.  
 
Materiál uviedol: JUDr. Plučinský, konateľ BPP, s. r. o.   
 

Členovia komisie po diskusii k predloženému materiálu pristúpili k hlasovaniu: 

Uznesenie: Komisia sociálna a bytová odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka materiál „Koncepcia rozvoja BPP, s. r. o.“ zobrať na 
vedomie .   

 
hlasovanie:  
prítomní: 7 



                                                                                                        

 
 

za: 7 Oľga Adamčiaková,  Mgr. Miroslava Makovníková Mosná, Mgr. Ivana 
Antošová, Anna Dyttertová, Ing. Roman Masár, JUDr. Gabriela Janíková,  
Mgr. Vladimír Dolinay 

proti: 0 
zdržalo sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 

 
 
K bodu 4/ Žiadosť o osobné vypočutie – Mgr. Helga Zimmermann Zifčáková,   

prednostné riešenie žiadosti o nájom bytu 
 
Na zasadnutie komisie sa na vlastnú žiadosť osobne dostavila Mgr. Helga Zimmermann 
Zifčáková a informovala členov komisie o svojej aktuálnej bytovej situácii.   
 
Uznesenie: Komisia sociálna a bytová  informáciu zobrala na vedomie, zároveň členovia 

komisie oboznámili  žiadateľku s aktuálnou situáciou v oblasti riešenia žiadostí 
o nájom bytu.  

 
hlasovanie:  
prítomní: 7 
za: 7  Oľga Adamčiaková,  Mgr. Ivana Antošová, Anna Dyttertová, Ing. Roman 

Masár, JUDr. Gabriela Janíková, Mgr. Miroslava Makovníková Mosná, 
                       Mgr. Vladimír Dolinay 
proti: 0 
zdržalo sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 

 
 
K bodu 5. 

Vyradenie žiadosti z poradovníka a miestneho zoznamu  
 
Materiál uviedla:  Daniela Podolayová, vedúca bytového oddelenia     

Diskusia : 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom.  
- Ismailiová Lucia, Kiss Martin – 3osoby 
- Mgr. Darila Michal, Darilová Miroslava – 3 osoby 

 

Uznesenie: Sociálna a bytová komisia k materiálu nemá pripomienky. Odporúča starostovi 
žiadosť Ismailiová Lucia, Kiss Martin a žiadosť Mgr. Darila Michal, Darilová 
vyradiť z poradovníka aj miestneho zoznamu žiadateľov o nájom bytu.  

 
hlasovanie: 
prítomní: 7  
za: 7  Oľga Adamčiaková, Ivana Antošová, Anna Dyttertová,  Gabriela Janíková, 

Vladimír Dolinay, Roman Masár, Miroslava Makovníková Mosná  
zdržalo sa : 0  
proti: 0 
 

Uznesenie bolo schválené. 

 
 
 



                                                                                                        

 
 

K bodu 6. 

Rôzne  
 
Členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o riešení incidentu v Stredisku sociálnych 
služieb – Domov pre rodičov a deti na Vavilovovej ul. č. 18, o ktorom informovala riaditeľka  
SSS Petržalka Mgr. Soňa Chanečková a vedúca oddelenia sociálnych vecí Mgr. Alena 
Halčáková. 
 
K bodu 7. 

Záver 
 
Predsedníčka sociálnej a bytovej  komisie poďakovala členom za účasť. 
Nasledujúce zasadnutie sociálnej a bytovej komisie sa uskutoční: 09. 04. 2018  
 
 
 
Začiatok rokovania komisie: 14.00 h 

Ukončenie rokovania komisie: 16.00 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava 12. 03. 2018                 Oľga Adamčiaková  v. r. 

                predsedníčka komisie   
 
 
 
 
 
 
 

zapísali: Mgr. Alena Halčáková, Daniela Podolayová 
tajomníčky komisie 


