
 
 

Zápisnica zo zasadnutia sociálnej a bytovej komisie z 12. 03. 2019 
 
 
Prítomní:  Jana Hrehorová, Daniela Palúchová, Iveta Jančoková, Matúš Repka                      
                     
Ospravedlnený/í: 0 
 
Program: 
  

1. VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov     
       v školách a školských zariadeniach, 
2.    VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa     
        školského zariadenia, 
3.    VZN o poskytovaní dotácií, 
4.    Vyhodnotenie priorít Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Petržalka                                  
       2018 – 2022 k 31.12.2018, 
5.    Informácia – aktualizovaný poradovník 2016 a jeho dodatky (v prílohe), 
6.    Informácia – zoznam exekúcií a súdnych konaní (v prílohe), 
7.    Osobná účasť na komisii – žiadatelia o nájom bytu, 
8.    Návrh úpravy zásad hospodárenia s obecnými bytmi v MČ Bratislava-Petržalka, 
9.    Analýza výdavkov na prevádzku bytov vo vlastníctve MČ – kúpa starších bytov    
       v mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
10.  Rôzne, 
11.  Záver. 

 
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie Daniela Palúchová.  Zasadnutie sociálnej 
a bytovej komisie sa konalo na základe schváleného programu.  
 
K bodu 1. / Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013 a VZN č. 3/2015  
Materiál uviedla : Soneková Anna  –  ref. OŠaŠ  
Diskusia : Členovia komisie nemali pripomienky. 
 
Uznesenie - Komisia sociálna a bytová odporúča MZ MČ Bratislava-Petržalka   
a) s c h v á l i ť 
Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 zo 
dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Petržalka v znení VZN č. 4/2013 a VZN č. 3/2015  
b) s p l n o m o c n i ť 
starostu MČ Bratislava Petržalka vydať úplné znenie VZN č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o 
určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 
v znení VZN č. 4/2013 a VZN č. 3/2015  
Hlasovanie:  
prítomní: 4 Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka                      
za:      4                                                       
proti:  0  
zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené 



2 
 

K bodu 2./ Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 zo dňa 15. decembra 2009 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia  
Materiál uviedol : Julián Lukáček  – ved. FO  
Diskusia: Členovia komisie bez pripomienok odporúčajú schváliť predmetný dokument. 
 
Uznesenie - Komisia sociálna a bytová odporúča MZ MČ Bratislava-Petržalka   
s c h v á l i ť 
Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 8/2009 zo dňa 15. decembra 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4 Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka                      
za: 4   
proti: 0 
zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu 3./  Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií 
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Materiál uviedla: Julián Lukáček   – ved. FO         
 
Diskusia: Členovia komisie žiadajú prehodnotiť kritéria bodového ohodnotenia žiadostí 
a žiadajú o opätovné predloženie predkladaného VZN po vyhodnotení dotácií za rok 2019. 
 
Uznesenie - Komisia sociálna a bytová odporúča  MZ MČ Bratislava-Petržalka   
s c h v á l i ť 
Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 4 Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka                      
za: 1  Jana Hrehorová    
proti: 0  
zdržal sa: 3 Daniela Palúchová, Iveta Jančoková, Matúš Repka 
Uznesenie nebolo schválené. 
 
 
K bodu 4./ Vyhodnotenie priorít Komunitného plánu sociálnych služieb MČ  

                   Bratislava-Petržalka 2018 – 2022 k 31.12.2018 
Materiál uviedla: Anna Bilanovičová    – referent OSV         
Diskusia: Členovia komisie sa dohodli  a zaviazali OSV aby štvrťročne predkladalo na 
komisiu komplexné plnenie Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Petržalka 
2018 – 2022.  
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Uznesenie - Komisia sociálna a bytová  odporúča  MZ MČ Bratislava-Petržalka   
zobrať na vedomie  
Vyhodnotenie priorít Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Petržalka 2018 – 
2022 k 31.12.2018 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 4 Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka                      
za:4    
proti: 0 
zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu 5./ Informácia – aktualizovaný poradovník 2016 a jeho dodatky  
 
Materiál uviedla: Daniela Podolayová – vedúca bytového oddelenia  
Diskusia: 
Členovia komisie sa oboznámili s predloženým poradovníkom.   
 
Uznesenie: Členovia  sociálnej a bytovej komisie predložený materiál zobrali na vedomie  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 4 Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka  
za:  4        
proti: 0 
zdržalo sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
K bodu 6./ Informácia  – zoznam exekúcií a súdnych konaní  
 
Materiál uviedla: Daniela Podolayová – vedúca bytového oddelenia  
Diskusia: 
Členovia komisie sa oboznámili s predloženým zoznamom exekúcií a súdnych konaní .   
 
Uznesenie: Členovia  sociálnej a bytovej komisie predložený materiál zobrali na vedomie  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 4 Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka  
za:  4        
proti: 0 
zdržalo sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
K bodu 7./ Osobná účasť na komisii – žiadatelia o nájom bytu 
 

a) Na zasadnutie komisie sa na vlastnú žiadosť dostavila žiadateľka o nájom bytu MZ 
7292/12, z dôvodu zaktualizovania svojej sociálnej a bytovej situácie.   

b) Na zasadnutie komisie sa na vlastnú žiadosť dostavila žiadateľka o nájom bytu MZ 
7437/20152, z dôvodu podania informácie o svojej sociálnej a bytovej situácii.  
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Komisia sociálna a bytová k uvedenému zaujala nasledujúce stanovisko: 
Žiadosti  žiadateliek  sú zaradené do jestvujúceho poradovníka a môžu byť riešené len 
v rámci možností mestskej časti.   

 
Hlasovanie:  
prítomní: 4 Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka 
za: 4         
proti: 0 
zdržalo sa: 0 
 
 
K bodu 8./ Návrh úpravy zásad hospodárenia s obecnými bytmi v MČ Bratislava- 
                   Petržalka  
 
Materiál uviedla: Daniela Podolayová – vedúca bytového oddelenia  
 
Diskusia: Komisia sa podrobne oboznámila s predloženým materiálom. 
 
Uznesenie:Komisia sociálna a bytová odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka schváliť Návrh úpravy zásad hospodárenia s obecnými bytmi v MČ 
Bratislava-Petržalka  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 4 Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka 
za: 3          Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka 
proti: 0 
zdržalo sa: 1 Daniela Palúchová 
 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
K bodu 9./ Analýza výdavkov na prevádzku bytov vo vlastníctve MČ – kúpa starších  

             bytov v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
  
Materiál uviedla: Daniela Podolayová – vedúca bytového oddelenia  
 
Diskusia: predmetný materiál tvorí prílohu materiálu „Návrh Zásad hospodárenia s bytmi vo 

vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka“. Návrh Zásad hospodárenia 
s bytmi vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka bol prerokovaný na 
januárovom zasadnutí komisie.  

 
Uznesenie: Členovia komisie  materiál „Analýza výdavkov na prevádzku bytov vo 

vlastníctve mestskej časti – kúpa starších bytov v mestskej časti Bratislava-
Petržalka“ zobrali na vedomie. 

 
Hlasovanie:  
prítomní: 4 Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka 
za: 4         
proti: 0 
zdržalo sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
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K bodu 9. 
Rôzne  
 
K bodu 10. 
Záver 
 
Predsedníčka sociálnej a bytovej  komisie poďakovala členom za účasť. 
Nasledujúce zasadnutie sociálnej a bytovej komisie sa uskutoční: 16. 04. 2019  
 
Začiatok rokovania komisie: 15.00 h 
Ukončenie rokovania komisie: 19.00 h 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava 12. 03. 2019 Daniela Palúchová v. r. 

 predsedníčka komisie  
 
 

zapísali: Anna Bilanovičová , Daniela Podolayová 


