
              Zápisnica zo zasadnutia sociálnej a bytovej komisie z 26.5.2020 
 
Prítomní: Daniela Palúchová, Matúš Repka, Iveta Jančoková, Ildikó Zorádová, Jana 
Hrehorová, Konrad Balla 
Ospravedlnený/í: 0 
 
 
Program: 

  
1. VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka  č. ..........., ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN  MČ Bratislava-Petržalka č.1/2019 z 5.2.2019, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-Petržalka č.13/2015 zo dňa 1.12.2015 
o školských obvodoch základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti MČ 
Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č.2/2017 

2. VZN o výške úhrady za sociálne služby  
3. Záverečný  účet  a    finančné   usporiadanie    mestskej    časti Bratislava-

Petržalka za rok 2019 
4. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom 

a k bytom  vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka za I. štvrťrok 
2020 

5. Informácia o voľných obecných bytoch - aktuálny stav k 13. 05. 2020 
6. Materiály bytového oddelenia 
7.  Výzva - Poskytovanie    nenávratného      finančného príspevku na 

vzdelávanie detí            v súkromných materských školách  
8. Tabuľka – sociálne dotácie 
9. Prejednanie bytového problému pani Helgy Zimmermann Zifčákovej 
10. Rôzne 
11. Záver 

       

 
Zasadnutie komisie otvorila predsedkyňa komisie, pani Daniela Palúchová. Zasadnutie 
sociálnej a bytovej komisie sa konalo na základe schváleného programu s tým, že počas 
rokovania komisie sa členovia rozhodli presunúť body 4,5,6  a čiastočne bod 9 na mimoriadne 
rokovanie komisie dňa 2.6.2020 o 15,00 hod..  
 
 
K bodu 1./ 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka  č ......, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-
Petržalka č.1/2019 z 5.2.2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Petržalka č.13/2015 zo dňa 1.12.2015 o školských obvodoch 
základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení 
všeobecne záväzného nariadenia č.2/2017 o školských obvodoch základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 



 
Materiál uviedol: PaedDr. Juraj Monsberger – oddelenie školstva 
Diskusia : Členovia komisie nemali pripomienky. 
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 
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka  č...... , ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Petržalka č.1/2019 
z 5.2.2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-
Petržalka č.13/2015 zo dňa 1.12.2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovacej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia 
č.2/2017 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 
 
 
Hlasovanie:  
prítomní:  6 Daniela Palúchová, Matúš Repka, Iveta Jančoková, Ildikó Zorádová, Jana 
Hrehorová, Konrad Balla 
za:  6     Daniela Palúchová, Matúš Repka, Iveta Jančoková, Ildikó Zorádová, Jana 
Hrehorová, Konrad Balla 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu 2./ 
Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č..../2020 
z 10. 6. 2020 o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby 

Materiál uviedla: Mgr. Alena Halčáková – vedúca oddelenia sociálnych vecí 
Diskusia : Pani Palúchová navrhla, aby pani riaditeľka SSS Petržalka a  vedúca OSV podali 
informáciu  po prepočítaní EON členom sociálnej a bytovej komisie. 
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 
 
 



Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č ....../2020  z ..... 2020, 
ktorým sa ruší 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,  VZN 6/2019 a 14/2019. 

 

Hlasovanie:  
prítomní:  6 Daniela Palúchová, Matúš Repka, Iveta Jančoková, Ildikó Zorádová, Jana 
Hrehorová, Konrad Balla 
za:  6     Daniela Palúchová, Matúš Repka, Iveta Jančoková, Ildikó Zorádová, Jana 
Hrehorová, Konrad Balla 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené s pripomienkou, aby pani riaditeľka SSS Petržalka a  vedúca 
OSV podali informáciu  po prepočítaní EON členom sociálnej a bytovej komisie. 
 
 
 
 
K bodu 3./ 
Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 
2019 
 
Materiál uviedol: Ing. Julián Lukáček – vedúci finančného oddelenia 
Diskusia : Členovia komisie nemali pripomienky. 
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 2019 bez výhrad. 
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2019 
- 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 
4 392 246,35 € 
- záporný zostatok finančných operácií vo výške 55 091,92 €. 
3. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2019 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 55 091,92 € a o nevyčerpané účelovo určené prostriedky 
poskytnuté v roku 2019 v sume 1 181 405,62 € do Rezervného fondu mestskej časti 



Bratislava-Petržalka v sume 3 155 748,81 €. 
4. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka 
k 31.12.2019 – vykázaný zisk vo výške 9 279,33 € ponechať organizácii ako prídel do jej 
Rezervného fondu.   
 
p o t v r d i ť 
použitie prostriedkov peňažných účelových fondov mestskej časti Bratislava- 
Petržalka v roku 2019 podľa ich účelu 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
odborné stanovisko miestneho kontrolóra 
 
Hlasovanie:  
prítomní:  6 Daniela Palúchová, Matúš Repka, Iveta Jančoková, Ildikó Zorádová, Jana 
Hrehorová, Konrad Balla 
za:  6     Daniela Palúchová, Matúš Repka, Iveta Jančoková, Ildikó Zorádová, Jana 
Hrehorová, Konrad Balla 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené 
 
 
 
Body 4, 5, 6 sa budú prejednávať na mimoriadnom zasadnutí sociálnej a bytovej 
komisie dňa 2.6.2020 o 15,00 hod. 
 
 
 
K bodu 7./ 
 Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí  
v súkromných materských školách 
 
Materiál uviedla: Mgr. Alena Halčáková – vedúca sociálneho oddelenia 
Diskusia : Členovia komisie nemali pripomienky. 
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 
 
 
a) výzvu na poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí  
v súkromných materských školách,  
b) pre školský rok 2020/2021 poskytovanie finančného príspevku na vzdelávanie detí  
v súkromných materských školách maximálne pre 40 detí. 
 
 
 



Hlasovanie:  
prítomní:  6 Daniela Palúchová, Matúš Repka, Iveta Jančoková, Ildikó Zorádová, Jana 
Hrehorová, Konrad Balla 
za:  6     Daniela Palúchová, Matúš Repka, Iveta Jančoková, Ildikó Zorádová, Jana 
Hrehorová, Konrad Balla 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu 8./ 
 Dotácie - Žiadosti na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015, v 
znení VZN č. 7/2017, VZN č. 2/2019 a VZN č.20/2019 
 
Elektronicky cez systém EGRANT hodnotili: Palúchová, Repka, Hrehorová, Jančoková, Zorádová 
Nehodnotili - ospravedlnení: Surovková 
 
§ 6  odsek 5: Po bodovom vyhodnotení sa všetky žiadosti zoradia zostupne podľa počtu získaných bodov. 
Od určeného poradia sa bude odvíjať percento finančného uspokojenia žiadateľa. 
Žiadatelia, ktorí získajú rovnaký počet bodov budú uspokojení rovnakým percentom,  
prípadne bude percento finančného uspokojenia krátené v závislosti od zostatku nevyčerpaných prostriedkov 
 
Vyhodnotenie : 

Žiadateľ 
Žiadaná     
dotácia                   

v € 
Názov projektu Oblasť Hodnotenie 

v bodoch 

Schválená 

Ulita OZ 4 000    Aktivity komunitného centra Kopčany 
sociálna 

starostlivosť 
91 

Impulz, Združenie na 
pomoc ľuďom s 

mentálnym postihnutím 
v Petržalke 

3 318    Kontakt s hlinou - cesta k sebe a iným 
sociálna 

starostlivosť 
85 

OZ Depaul Slovensko 5 000    
Strava pre ľudí bez domova - prvý krok k 

integrácii 
sociálna 

starostlivosť 
85 

OZ STOPA 
SLOVENSKO 

2 000    Integrácia Petržalka 2020 
sociálna 

starostlivosť 
80 

OZ ODYSEUS 5 000    
Pomoc ohrozeným komunitám v čase 

šírenia vírusu COVID-19 
sociálna 

starostlivosť 
72 

 



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 
 
návrhy dotácii pre žiadateľov uvedených v priloženej tabuľke.  
 
Hlasovanie:  
prítomní:  6 Daniela Palúchová, Matúš Repka, Iveta Jančoková, Ildikó Zorádová, Jana 
Hrehorová, Konrad Balla 
za:  6     Daniela Palúchová, Matúš Repka, Iveta Jančoková, Ildikó Zorádová, Jana 
Hrehorová, Konrad Balla 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu 9./ 
 
Prejednanie bytového problému pani Helgy Zimmermann Zif čákovej 
 
Pani Helga Zimmermann Zifčáková oboznámila osobne členov komisie s  rodinnými 
problémami, ktoré súvisia s jej nedoriešenou bytovou situáciou. Členovia sociálnej a bytovej 
komisie prerokujú jej problém spolu s inými bodmi z programu zasadnutia komisie, ktoré sa 
budú riešiť na mimoriadnom zasadnutí  sociálnej a bytovej komisie dňa 2.6.2020. 
 
Začiatok rokovania komisie:  15,00 hod. 
Ukončenie rokovania komisie: 17,40 hod. 
 
Bratislava 27. 05. 2020 

 
 
 
 
           Daniela Palúchova v. r. 
            predsedkyňa  komisie 
 
 

Za správnosť:   Mgr. Kvetoslava Biljnjová 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


