
Zápisnica zo zasadnutia sociálnej a bytovej komisie z 10. 09. 2019 

 

Prítomní: Jana Hrehorová, Daniela Palúchová, Iveta Jančoková, Matúš Repka,  
                  Ildiko   Zórádová,  
Ospravedlnená: Eva Surovková 
 

Program: 

 

1.  Návrh VZN  MČ Bratislava-Petržalka č..../2019 z ............../2019, ktorým sa mení a dopĺňa  
      VZN č. 4/2012 zo dňa 25.septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške   
      úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení  
      VZN č. 5/2013, VZN č. 6/2013, VZN č. 5/2014, VZN č. 5/2015,   VZN č. 2/2016, VZN č.  
      6/2017, VZN č. 8/2017, VZN č. 6/2018 a VZN č. 6/2019,  
2.   Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2019, 
3.   Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019, 
4.   Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných  
      materských školách, 
5.   Žiadosť o prednostné riešenie žiadosti o nájom bytu, 
6.   Žiadosť o obnovenie nájmu bytu, 
7.   Návrh na vyradenie žiadosti z miestneho zoznamu a z poradovníka, 
8.   Voľné byty – prenajatie voľných bytov žiadateľom zaradeným v poradovníku,   
9.    Informácia v zmysle uznesenia MZ č. 655 z 26.10.2010, 
10. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti  
      Bratislava-Petržalka za II. štvrťrok 2019. 
11. Rôzne, 
12. Záver. 
 
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie Daniela Palúchová. Zasadnutie sociálnej 
a bytovej komisie sa konalo na základe schváleného programu. 
 

 

K bodu 1./ Návrh VZN  MČ Bratislava-Petržalka č..../2019 z ............../2019, ktorým sa  mení  
a dopĺňa VZN č. 4/2012 zo dňa 25.septembra 2012 o poskytovaní sociálnych   služieb a výške   
úhrady   za   sociálne   služby  poskytované    Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení  
VZN č. 5/2013,   VZN č. 6/2013,    VZN č. 5/2014,    VZN č. 5/2015,   VZN č. 2/2016,  VZN č. 
6/2017, VZN č. 8/2017, VZN č. 6/2018 a VZN č. 6/2019 
Materiál uviedla: Soňa Chanečková – riaditeľka SSSP 
Diskusia :  

Materiál uviedla riaditeľka SSSP pani Chanečková. Pán Repka sa informoval prečo sa strava 
nemôže dovážať zo školských jedální a či sa upúšťa od príprav stravy v zariadení opatrovateľskej 
služby. Pani Chanečková uviedla, že školy nevaria cez víkendy a počas sviatkov sa nevaria 
večere. Príprava stravy v zariadení  je toho času neekonomická (vedúce nakupujú potraviny  
osobne so šoférom), neodborná (vypracovanie jedálnych lístkov pripravuje pracovník, ktorý 
nemá vzdelanie na normovanie a diétne stravovanie)  a časovo náročná pre zamestnancov 



(prijatie potravín, odpis jednotlivých potravín - ako skladové hospodárstvo) .   
 
Pani Palúchová sa informovala, či zmluva, ktorá sa bude uzatvárať na poskytovanie stravy  
(raňajky, desiata, olovrant a neskorá večera) nie je rozdelením zákazky. Pani Chanečková 
odpovedala, že verejné obstarávanie vykonával miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka  
i so zákonnou zodpovednosťou. Stanovisko bude zaslané v krátkom čase z oddelenia verejného 
obstarávania. 
 
Pani Palúchová žiadala  stanovisko ohľadom auta, ktoré má byť zakúpené z rozpočtu ako priorita 
klubu na prepravnú službu. Pani Chanečková jej na danú otázku nevedela odpovedať, nakoľko  
kúpu auta nemá v rozpočte SSSP. Na otázku či je dobre rozšíriť vozový park na prepravnú službu 
pani Chanečková odpovedala, že auto SSSP potrebuje na opatrovateľskú službu v domácnosti, 
nakoľko auto, ktoré sa využíva na rozvoz obedov a potreby klientov  je  často poruchové a oprava 
za rok 2018 činila takmer 2 000 Eur. Auto prepravnej služby  bude potrebné hlavne  pri zriadení 
denného stacionára. 
 
Pani Palúchová žiadala objasniť otázku ohľadom elektromobilu, ktorý má zakúpiť mestská časť. 
Pani Hrehorová prisľúbila, že dá stanovisko k danej veci po získaní potrebných informácií 
z oddelenia projektového riadenia.  
 
Pani Palúchová sa ďalej pýtala, prečo VZN pripravuje riaditeľka SSSP a nie oddelenie sociálnych 
vecí. Pani Palúchová je toho názoru, že predmetné VZN by mala pripravovať mestská časť.  
Pani Chanečková odpovedala, že vedúca oddelenia sociálnych vecí bola doteraz dlhodobo PN a 
návrh VZN bolo treba pripraviť v čo najskoršom termíne v zmysle zákona o sociálnych službách, 
preto  vypracovala VZN riaditeľka Strediska. Pani Chanečková ďalej informovala, že  v zmysle  
interného predpisu mestskej časti „ Smernica o postupe pri prijímaní VZN č. 
2015_01_SME+P_01_2015 nepostupovala nad rámec svojich kompetencií. 
 

Uznesenie: 

Komisia sociálna a bytová  
odporúča  

Miestne rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
A. s ch v á l i ť  
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č ....../2019 z ..... 2019, ktorým 
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 zo 
dňa 25. septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby 
poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení VZN č. 5/2013, VZN č. 6/2013, 
VZN č. 5/2014, VZN č. 5/2015, VZN č. 2/2016, VZN č. 6/2017, VZN č. 8/2017, VZN č. 6/2018 
a VZN 6/2019.  
B. s p l n o m o c n i ť  
starostu mestskej časti vydať úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 4/2012 zo dňa 25. septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o 
výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení 
VZN č. 5/2013, VZN č. 6/2013, VZN č. 5/2014, VZN č. 5/2015, VZN č. 2/2016, VZN č. 6/2017, 
VZN č. 8/2017, VZN č. 6/2018,VZN 6/2019 a VZN schváleného dňa 01.10.2019. 



 

Hlasovanie: 

prítomní: 5/ Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka,  
                    Ildiko  Zórádová 
za:  5 
proti:  0   
zdržal sa: 0  
Uznesenie bolo schválené 

 

 

K bodu 2./ Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2019   
Materiál uviedol: Julián Lukáček – vedúci finančného oddelenia 
Diskusia :  
Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom a prijali uznesenie: 
 

Uznesenie: 

Komisia sociálna a bytová  
odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 Zobrať na vedomie  

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2019   
 

 

 

 

Hlasovanie: 

prítomní: 5 / Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka,  
                     Ildiko Zórádová  
za:  5 
proti:  0  
zdržal sa: 0  
Uznesenie bolo schválené 

 
 
K bodu 3./ Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019, 
Materiál uviedol: Julián Lukáček – vedúci finančného oddelenia  
Diskusia :  
Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom a prijali uznesenie: 
 
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  

Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 nasledovne: 
- zvýšenie bežných príjmov o 1 463 999  €  
- zvýšenie bežných výdavkov o 1264 033  € 
- zníženie kapitálových príjmov o 958 950  € 



- zníženie kapitálových výdavkov o 758 984  € 
ž i a d a  

starostu 
listom oznámiť rozpočtovým organizáciám mestskej časti Bratislava-Petržalka rozpis upravených 
záväzných ukazovateľov na rok 2019. 
 

Hlasovanie: 

prítomní: 5 / Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka, 
                     Ildiko Zórádová  
 
za:  5  
proti:  0  
zdržal sa: 0  
Uznesenie bolo schválené 

 

 

K bodu 4./ Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných 
materských školách,  
Materiál uviedla: Jana Hrehorová – zástupca starostu  
Diskusia :  

Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom – a pani Hrehorová upozornila členov 
komisie že na zastupiteľstve bolo prijaté Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č.11/2019 z 09. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2015 z 22. septembra 2015 o 

poskytovaní nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských 

školách v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 z 28. júna 2016  so zmenou  úpravy 
výšky poskytnutého príspevku oprávnenej osobe na predprimárné vzdelávanie detí v súkromných 
materských školách zo 60,00 Eur na výšku 90,00 Eur/ dieťa/kalendárny mesiac, a miestne 
zastupiteľstvo bude výzvu schvaľovať najneskôr v mesiaci september príslušného kalendárneho 
roka.  
Členovia sa oboznámili so zmenou a prijali toto uznesenie: 
 
Uznesenie: 

Komisia sociálna a bytová 
odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
s ch v á l i ť s úpravou 

a) výzvu na poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí 
v súkromných materských školách 
b) pre školský rok 2019/2020 poskytovanie finančného príspevku na vzdelávanie detí 
v súkromných materských školách maximálne pre 40 detí 
 

Hlasovanie: 

prítomní: 5 / Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka,  
                     Ildiko Zórádová  
za:  5 
proti:  0  



zdržal sa: 0  
Uznesenie bolo schválené  

 

 

K bodu 5./ Žiadosť o prednostné riešenie žiadosti o nájom bytu, 
Materiál uviedla:  Daniela Podolayová – vedúca bytového oddelenia 

Diskusia :  
Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom a po diskusii prijali k žiadosti 
nasledujúce uznesenie.  
 
Uznesenie:   
Komisia sociálna a bytová k materiálu nemá pripomienky a odporúča starostovi  žiadosť 
žiadateľky zaradiť do dodatku poradovníka 2016. 
  
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 5 Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka,  
                    Ildiko Zórádová  
 
za:  3 (Daniela Palúchová, Iveta Jančoková, Ildiko Zórádová) 
proti:  0 
zdržal sa: 2 (Jana Hrehorová, Matúš Repka) 
Uznesenie bolo schválené 

 

 

K bodu 6./ Žiadosť o obnovenie nájmu bytu, 
Materiál uviedla:  Daniela Podolayová – vedúca bytového oddelenia 
Diskusia :  
Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom a po diskusii prijali k žiadosti 
nasledujúce uznesenie.  
 

Uznesenie : 
Komisia sociálna a bytová k materiálu nemá pripomienky a odporúča starostovi obnoviť nájom 
bytu na dobu určitú a v súlade s podmienkam určenými v Zásadách hospodárenia s bytmi 
v mestskej časti Bratislava-Petržalka.  
 

Hlasovanie: 

prítomní: 5 Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka,  
                    Ildiko Zórádová  
 
za:  5 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené 

 

 

K bodu 7./ Návrh na vyradenie žiadosti z miestneho zoznamu a z poradovníka,    



Materiál uviedla: Daniela Podolayová – vedúca bytového oddelenia 
Diskusia :  
Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom a po diskusii prijali k žiadosti 
nasledujúce uznesenie.  
 
Uznesenie: 
Komisia sociálna a bytová k materiálu nemá pripomienky a odporúča starostovi žiadosť vyradiť 
z poradovníka aj z miestneho zoznamu žiadateľov o nájom bytu z dôvodu, že svoju žiadosť  
o nájom bytu neaktualizovali v zmysle Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-
Petržalka.  
 

Hlasovanie: 

prítomní: 5 Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka, 
                      Ildiko Zórádová 

 
za:  5 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
Uznesenie bolo schválené 

 

 

 

 

 

 

K bodu 8./ Voľné byty – prenajatie voľných bytov žiadateľom zaradeným v poradovníku, 
Materiál uviedla: Daniela Podolayová – vedúca oddelenia 
Diskusia: 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom. V diskusii sa p. Jančoková 
informovala na dôvod prenájmu bytu na dobu neurčitú – jedná sa o nájom náhradného bytu 
v súlade s právoplatným rozhodnutím súdu. P. Zorádóvá sa informovala na primeranosť bytovej 
náhrady.  
 
Uznesenie: 

Komisia sociálna a bytová k materiálu nemá pripomienky a odporúča starostovi  prenajať voľné 
byty v súlade s predloženým materiálom. Obe žiadosti sú zaradené v poradovníku 2016 a ich 
riešenie je v súlade s prioritou mestskej časti – „Navýšenie kapacít materských škôl.“  
 
Hlasovanie: 

prítomní: 5/  Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka,  
                     Ildiko Zórádová 
 
za:  5 
proti:  0 
zdržal sa: 0  
Uznesenie bolo schválené 

 



 

K bodu 9./ Informácia v zmysle uznesenia MZ č. 655 z 26.10.2010, 
Materiál uviedla: Daniela Podolayová – vedúca bytového oddelenia 
Diskusia :  
Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom a po diskusii prijali k žiadosti 
nasledujúce uznesenie.  
 
Uznesenie:   
Komisia sociálna a bytová k materiálu nemá pripomienky a materiál „ Informácia v zmysle 
uznesenia MZ č. 655 z 26.10.2010“ berie na vedomie. 
 

Hlasovanie: 

prítomní: 5/ Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka,  
                    Ildiko Zórádová 
za:  5  
proti:  0  
zdržal sa: 0   
Uznesenie bolo schválené 

 

 

 

 

 

 

K bodu 10./ Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka za II. štvrťrok 2019. 
Materiál uviedla: Daniela Podolayová – vedúca oddelenia 
Diskusia :   
Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom a po diskusii prijali k žiadosti 
nasledujúce uznesenie.  
 
Uznesenie: 

Komisia sociálna a bytová k materiálu nemá pripomienky 
o d p o r ú č a   
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti   Bratislava-Petržalka  
z o b r a ť  na  v e d o m i e 
Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti Bratislava-
Petržalka za II. štvrťrok 2019 
 

Hlasovanie:  

prítomní: 5 Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka, Ildikó 
Zórádová. 

 
za: 5   
proti:  0       
zdržal sa : 0  
Uznesenie bolo schválené. 



 

 

K bodu – Rôzne 

1. Členovia komisie sa informovali o stave prenajímania 10 bytov vo vlastníctve mestskej časti 
na ul. Ondreja Štefanka. Vedúca bytového oddelenia informovala, že v prípade protokolárneho 
odovzdania a uvedených bytov na bytové oddelenie budú tieto prenajímané v súlade so 
schválenými Zásadami hospodárenia s bytmi vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
2. V rámci diskusie pani Palúchová požiadala o zápisnicu z komisie ktorá sa konala dňa 
16.8.2019 v neziskovej organizácii Brána do života a nebola jej doručená. 
 
 

Predbežný termín zasadnutia komisie dohodli na 08. 10. 2019 o 15.00 hod. 
 

Predsedníčka sociálnej a bytovej  komisie poďakovala členom za účasť. 
 

 

Začiatok rokovania komisie: 15.00 h 

Ukončenie rokovania komisie: 16.30 h 
 
 
 

zapísali: Daniela Podolayová 
  Eva Plevová 

 
Bratislava 11. 09. 2019 Daniela Palúchová v. r. 

 predsedníčka komisie  


