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Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
schvaľuje 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. .../2022 o podmienkach 
poskytovania finančného príspevku na zabezpečenie realizácie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
 
A) Všeobecná časť 
 

Mestská časť Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“) ako obec podľa zákona č. 
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 305/2005 Z. z.“) 
a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy môže poskytovať príspevok na dopravu (ďalej len 
„príspevok“) ako príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov a zachovanie vzťahov 
medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa. Ak obec tento príspevok 
poskytuje je na základe § 64, ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z. povinná poskytovanie príspevku, 
jeho formu a podrobnosti jeho poskytovania ustanoviť vo všeobecne záväznom nariadení.  
 

Mestská časť Bratislava-Petržalka vypláca príspevok na podporu úpravy rodinných 
pomerov a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará 
o dieťa na základe  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 
5/2009 zo dňa 09. júna 2009 o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na 
zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „VZN č. 
5/2009 alebo VZN“). V doteraz platnom VZN nie je upravený postup a konkrétne podmienky 
poskytnutia príspevku, čo je nová povinnosť obcí na základe zákona č. 61/2018 Z. z., ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony, účinným od 01.01.2019 (ďalej len „novela zákona“). Na uvedenú 
novelu zákona nadväzuje dodatok zo dňa 23.09.2021 (účinný od 15.10.2021), ktorým sa mení 
a dopĺňa Štatút hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa upravuje kompetencia mestských 
častí.   

Predkladané VZN o podmienkach poskytovania finančného príspevku na zabezpečenie 

realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately teda upravuje podmienky 
vyplatenia príspevku na dopravu pre rodinných príslušníkov v prípade umiestnenia dieťaťa 
v centre pre rodinu (bývalom detskom domove). Považujeme za dôležité udržiavanie kontaktu 
dieťaťa s biologickými rodičmi, podporu prirodzenej rodiny a snahu o sanáciu rodinného 
prostredia. Mestská časť ako obec má v tomto systéme tiež svoje miesto a môže zabezpečovať 
niektoré z týchto opatrení. Príspevok je jedným z nástrojov ako sprístupniť biologickým 
rodičom alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa fyzický kontakt s dieťaťom. Podpora obce 
je vo forme financovania nákladov na hromadnú dopravu do miesta, kde sa dieťa nachádza, 
nakoľko nedostatok finančných  prostriedkov by nemal byť dôvodom prerušenia kontaktu 
dieťaťa s rodičmi alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



B) Osobitná časť 
  
§1 Úvodné ustanovenie 
V zmysle § 64, ods. 2) zákona č. 305/2005 Z. z. a Čl. 32, ods. 1) písm. d) bod 1. Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších dodatkov, poskytuje mestská časť príspevok 
ako príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa.  
 
§2 Príspevok na dopravu 
V zmysle § 64, ods. 2) zákona č. 305/2005 Z. z., poskytovanie príspevku, jeho formu 
a podrobnosti jeho poskytovania ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení. 
 
§3 Zrušovacie ustanovenia 
Predkladaný návrh VZN zrušuje doteraz platné VZN č. 5/2009, ktoré upravovalo 
bližšie podmienky poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 
 
§4 Prechodné a záverečné ustanovenia 
Príspevok na dopravu podľa § 2 tohto nariadenia schvaľuje starosta mestskej časti Bratislava-
Petržalka, nakoľko na poskytnutie finančného príspevku nie je právny nárok a je poskytovaný 
iba do vyčerpania schválenej rozpočtovej položky na príslušný kalendárny rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Doložky k návrhu 
 
1. Rozpočtová doložka: 
Schválenie VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o podmienkach poskytovania finančného 

príspevku na zabezpečenie realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

má dopad na rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka: 

- v roku 2021 sme neevidovali žiadnych žiadateľov o finančný príspevok na dopravu, 
- v roku 2022 sú výdavky zahrnuté v podprograme 10.3, položka 642026 rodina 

s nezaopatrenými deťmi a k dnešnému dňu sme tiež neevidovali žiadnych žiadateľov 
o tento príspevok. 

 
2. Finančná doložka: 
Schválenie predpokladaného návrhu VZN bude mať finančný dopad na obyvateľov mestskej 
časti, ktorým bolo nariadené opatrenie v rámci sociálnoprávnej ochrany.  
 
3. Ekonomická doložka: 
Schválenie VZN nebude mať dopad na hospodárenie podnikateľskej sféry mestskej časti. 
 
4. Environmentálna doložka: 
Schválenie VZN nebude mať dopad na životné prostredie. 
 
5. Doložka zlučiteľnosti: 
Uvedený návrh je v súlade s: 

- zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, 

- zákonom Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, 

- zákonom č. 305/2005 Z. z. o, 
- Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších dodatkov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N á v r h 
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ...../2022 zo dňa 

........... 2022 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na zabezpečenie 
realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka v súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon SNR č. 377/1990 Zb.“), § 4 ods. 3 písm. p), § 6 
ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon SNR č. 367/1990 Zb.“), § 64 ods. 1 
písm. a), § 64 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
zákon č. 305/2005 Z. z.“), vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. 
z. a čl. 32d ods. 1 písm. d) bod 1. Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
v znení neskorších dodatkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „nariadenie“) 

upravuje podmienky poskytovania príspevku na dopravu.1) 

 

§ 2 
Príspevok na dopravu 

(1) Príspevok na dopravu (ďalej len „príspevok“) Mestská časť Bratislava-Petržalka (ďalej 
len „mestská časť“) môže poskytnúť oprávnenej osobe na cestu do a z centra pre deti a rodiny 
(ďalej len „centrum“),2 v ktorom je vykonávané pobytové opatrenie súdu, alebo v ktorom sa 
vykonáva opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou pre 
dieťa na základe dohody s centrom a rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o 
dieťa. 

(2) Účelom príspevku je úprava a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo 
osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, pre ktoré je vykonané opatrenie  na základe rozhodnutia 
súdu  v súlade s osobitným predpisom3) 

(3) Oprávnenou osobou pre účely tohto nariadenia je občan, ktorý súčasne: 

a) je rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo 
starostlivosti na základe rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia alebo 
o uložení výchovného opatrenia a umiestnené do centra, 

b) má trvalý pobyt na území mestskej časti,4) 
c) prejavuje skutočný záujem o úpravu a zachovanie vzťahov s dieťaťom a vynakladá 

primerané úsilie na úpravu svojich rodinných, bytových a sociálnych pomerov, 
d) jeho mesačný príjem, ktorý sa posudzuje podľa osobitného zákona5) neprevyšuje 

trojnásobok životného minima. 

                                                           

1) § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
2) § 45 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších prepisov. 
3) § 49 ods. 1 a § 56 ods. 1 písm. c) zákona č. 305/2005 Z. z.. 
4) § 3 ods. 1 zákona SNR č. 367/1990 Zb... 
5) Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 



 

(4) Oprávnená osoba si môže uplatniť príspevok aj na jednu ďalšiu osobu, ktorá cestovala 
do centra pre deti a rodiny spolu s oprávnenou osobou, predovšetkým ak ide o súrodenca 
dieťaťa, alebo starého rodiča, ak sú jeho návštevy v súlade s plánom sociálnej práce s dieťaťom. 

(5) Príspevok na dopravu poskytne mestská časť oprávnenej osobe na základe písomnej 
Žiadosti na príspevok (ďalej len „žiadosť“), ktorá je zverejnená na webovej stránke mestskej 
časti www.petrzalka.sk alebo je k dispozícii na oddelení sociálnych veci Miestneho úradu 
mestskej časti (ďalej len „oddelenie“). Súčasťou žiadosti je aj súhlas so spracovaním osobných 
údajov. Žiadosť sa podáva v podateľni Miestneho úradu mestskej časti (ďalej len „miestny 
úrad“), poštou na uvedenú adresu, alebo do elektronickej schránky mestskej časti.  

(6) Oprávnená osoba k žiadosti priloží nasledovné doklady: 
a) fotokópiu právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia alebo 

o uložení výchovného opatrenia dieťaťa a ktoré bolo umiestnené do centra, na ktoré sa 
príspevok žiada, (v prípade, že bolo dieťa umiestnené v centre na základe rozhodnutia súdu),  

b) fotokópia dohody uzatvorenej medzi rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa a 
centrom (v prípade, že bolo dieťa umiestnené v centre na základe dohody), 

c) potvrdenie o príjme žiadateľa (v prípade, že uvedená osoba je nezamestnaná, predloží 
potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávok v prípade, že uvedená 
osoba je poberateľom invalidného dôchodku resp. starobného dôchodku, predloží 
rozhodnutie Sociálnej poisťovne o poberaní uvedených dôchodkov), 

d) doklad o vykonanej ceste do centra v ktorom je dieťa umiestnené - originál cestovného lístka. 
 

(7) Zamestnanec mestskej časti zodpovedný za spracovanie žiadosti si formou mailovej 
komunikácie od centra, v ktorom je dieťa umiestnené vyžiada písomný doklad s potvrdením: 
a) o umiestnení dieťaťa v centre, 
b) o povolení a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa, 
c) o prejavení skutočného záujmu žiadateľa, 
d) o účelnosti využívania príspevku na dopravu ak už bol žiadaný, 
e) o účelnosti návštevy ďalšej osoby, ak žiadateľ žiada preplatenie jej cestovného. 

 

(8) Mestská časť prostredníctvom príslušného zodpovedného zamestnanca mestskej časti v 
lehote 30 dní odo dňa podania žiadosti posúdi, či je predložená žiadosť úplná. V prípade zistenia 
neúplne podanej žiadosti vyzve žiadateľa, aby ju v lehote, nie kratšej ako 10 dní, doplnil a 
zároveň žiadateľa vo výzve poučí o tom, v čom je jeho žiadosť neúplná a čo treba k žiadosti 
doplniť. Ak žiadateľ napriek výzve na doplnenie svoju žiadosť v stanovenej lehote nedoplní, 
mestská časť žiadosť zamietne a písomne o tom informuje žiadateľa. 

(9) Oprávnenosť žiadosti o príspevok preskúma na základe predložených dokladov 
príslušný zodpovedný zamestnanec mestskej časti. 

(10) O priznaní nároku na poskytnutie príspevku rozhodne prednosta miestneho úradu na 
základe písomnej žiadosti žiadateľa a správy príslušného zodpovedného zamestnanca mestskej 
časti. 

(11) Oprávnená osoba je povinná predložiť žiadosť o zúčtovanie poskytnutého príspevku do 
30 dní odo dňa konania cesty. 

(12) Príspevok sa oprávnenej osobe poskytne formou finančnej náhrady cestovného lístka 
prostriedku hromadnej dopravy. 

(13) Oprávnenej osobe sa poskytne príspevok najviac dvanásťkrát v kalendárnom roku. 



§ 3 
 Záverečné ustanovenie 

Príspevok podľa § 2 tohto nariadenia schvaľuje starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

§ 4 
Zrušovacie ustanovenie 

(1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2009 
zo dňa 9. júna 2009 o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na 
zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01. novembra 2022. 

 

 

Ing. Ján Hrčka 
starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Výpisy z uznesení komisií pri Miestnom zastupiteľstve BA-Petržalka: 

Výpis z uznesení - Finančná komisia, 07.09.2022 
 
Prítomní členovia: Kleinert, Demel, Šesták , Mráz, Šmíd 
Neprítomní členovia: Plšeková, Skapik, Vydra 
 
4. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, č.  ...................... /2022 zo dňa  .............  o 
 podmienkach poskytovania finančného príspevku na zabezpečenie realizácie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

 
Výpis z uznesení – Komisia dopravy, mobility a bezbariérovosti, 07.09.2022 
 
Prítomní: M. Behúl, J. Chajdiak, I. Halmo, Pätoprstá, T. Kratochvílová, D. Palúchová 
Neprítomní: T. Palkovič, M Kozáková, M Dait,  O Bohuslavová 
 
K bodu 2: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Petržalka, o vyplácaní príspevku na dopravu pre rodičov detí, ktoré boli 
umiestnené v centre pre deti a rodinu, v bývalých detských domovoch (p. 
Zacharová) 

 
P. Zacharová predstavila návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Petržalka (ďalej len „VZN“), ktorý upravuje vyplácanie príspevku na dopravu pre rodičov detí, 
ktoré boli umiestnené v centre pre deti a rodinu, v bývalých detských domovoch, na základe 
novely zákona o sociálnoprávnej ochrane detí, z ktorého vyplýva, že obce môžu poskytovať 
príspevok. Ak sa tak rozhodnú, musí sa to upraviť vo VZN. Mestská časť Petržalka má VZN, 
ktoré upravuje príspevok na dopravu, ale nie dostatočne, preto je potrebná jeho úprava. 
 
P. Behúl otvoril diskusiu, z prítomných sa nikto neprihlásil. Následne p. Behúl navrhol, aby do 
VZN boli doplnené možnosti podania žiadosti. P. Zacharová overí s právnym oddelením 
možnosť zapracovať tento návrh.  
 

Uznesenie:  Komisia dopravy, mobility a bezbariérovosti berie na vedomie predkladaný 
materiál a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- 
Petržalka materiál schváliť. 

Hlasovanie: Prítomných: 5            Za: 5              Proti: 0             Zdržal sa: 0         
Nehlasovali: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 
 
 
 
 
 
 
 



Výpis z uznesení – Komisia investičných činností, 08.09.2022 
 

K bodu 7. 

Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. ...../2022 zo dňa .......... o podmienkach 
poskytovania finančného príspevku na zabezpečenie realizácie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7 - Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl, PhD., Mgr. Viera 

Bieliková, Ing. Gabriela Fulová, Mgr. Maroš Buberník, Ing. Katarína 
Sklenková, JUDr. Milan Vetrák, PhD. 

za: 7 -  Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl, PhD., Mgr. Viera 
Bieliková, Ing. Gabriela Fulová, Mgr. Maroš Buberník, Ing. Katarína 
Sklenková, JUDr. Milan Vetrák, PhD. 

proti: 0 
zdržal sa:  0 
nehlasoval:  0 
 
VZN bolo schválené. 
 
Stanovisko komisie:  
Komisia investičných činností odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Petržalka schváliť  Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. ...../2022 zo dňa .......... 
o podmienkach poskytovania finančného príspevku na zabezpečenie realizácie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 
 
 

Výpis z uznesení – Komisia kultúry a mládeže, 05.09.2022  
 
K bodu 4:  Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o podmienkach 

poskytovania finančného príspevku na zabezpečenie realizácie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (p.Zacharová)  

 
Mestská časť Bratislava-Petržalka vypláca príspevok na dopravu na podporu úpravy rodinných 
pomerov dieťaťa  od roku 2009 na základe VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka. č. 5/2009 
o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V doteraz platnom VZN nie je upravený 
postup a konkrétne podmienky poskytnutia príspevku, čo je nová povinnosť obcí na základe 
novely č.61/2018 účinnej od 1.1.2019. Na uvedenú novelu sa viaže následná zmena  Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy, konkrétne dodatok zo dňa 23.9.2021, ktorý nadobudol účinnosť 
dňa 15.10.2021, ktorá upravuje kompetenciu mestských častí. 
Predkladané VZN o podmienkach poskytovania finančného príspevku na zabezpečenie 

realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately teda upravuje podmienky 
vyplatenia príspevku na dopravu pre rodinných príslušníkov v prípade umiestnenia dieťaťa 
v centre pre rodinu (bývalom detskom domove). 
 
Uznesenie 03/2022:  Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál 

a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- 
Petržalka materiál schváliť. 

 
 
 
 



Hlasovanie: Prítomných: 7        Za: 6          Proti: 0                Zdržal sa: 1         Nehlasovali: 0 
Za:  6 (M. Makovníková-Mosná, I. Jančoková, Ľ. Kačírek, K. Sklenková,  M. Černý, 

A. Kutlíková, M. Kovačič) 
Proti:  0 
Zdržal sa:  1 (L. Ovečková) 
Záver: Uznesenie bolo schválené 
 

Výpis z uznesení – Komisia športu, 06.09.2022 

6. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. ...../2022 zo dňa .......... o 
podmienkach poskytovania finančného príspevku na zabezpečenie realizácie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately / Marcela Zacharová (oddelenie 

sociálnych vecí)   

Uznesenie: Komisia športu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh VZN mestskej 
časti Bratislava-Petržalka, č. ...../2022 zo dňa .......... o podmienkach poskytovania finančného 
príspevku na zabezpečenie realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately. 

Hlasovanie: ZA: 6 (Fischer, Dragun, Kleinert, Hochschorner, Horínek, Vičan), PROTI: 0, 
ZDRŽAL SA: 0 NEHLASOVAL: 2 (Bučan, Ovečková) 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 
 

Výpis z uznesení – Komisia sociálna a bytová, 06.09.2022 od 15:00 hod. prezenčne+online 
 
Na rokovaní komisie boli prítomní:  
predseda komisie: Daniela Palúchová  
členovia komisie: Matúš Repka - prezenčne, Jana Hrehorová – online cez ZOOM, Eva 
Surovková – online cez ZOOM, Ildikó Zórádová – prezenčne, Konrád Balla – prezenčne 
 

Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. ...../2022 zo dňa .......... o podmienkach 
poskytovania finančného príspevku na zabezpečenie realizácie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately 
Materiál uviedla Marcela Zacharová, oddelenie sociálnych vecí 
 
Uznesenie: 
Komisia sociálna a bytová odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Petržalka schváliť Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. ...../2022 zo dňa .......... o 
podmienkach poskytovania finančného príspevku na zabezpečenie realizácie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  

Hlasovanie: 
prítomní/é: 6,  Daniela Palúchová, Matúš Repka, Jana Hrehorová, Eva Surovková, Ildikó 

Zorádová, Konrád Balla,  
proti:  0 
zdržal/a sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
Bratislava, 06.09.2022 

Daniela Palúchová v.r. 
predsedníčka komisie 

 



Výpis z uznesení – Komisia správy majetku a miestnych podnikov, 05.09.2022  
od 17:30 hod. - online 
  
Na začiatku rokovania boli prítomní:  
predseda komisie:  Mgr. Ivan Uhlár,  
členovia komisie:  Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Pavel Šesták,  

Ing. Miroslav Behúl, PhD.  
Ing. Ľubomír Hrbáň, sa ospravedlnil a zaslal svoje hlasovania na 
vedomie členom komisie   
Erich Stračina (prítomný len na časť bodov programu) 

Tajomník komisie:  Mgr. Viktor Baumann  
 
 
Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. ...../2022 zo dňa .......... o 
podmienkach poskytovania finančného príspevku na zabezpečenie realizácie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately     
 

Materiál predstavila vedúca Odd. soc. Vecí p. Mgr. Zacharová. K predloženému materiálu 
prebehla krátka diskusia. Následne členovia komisie hlasovali o návrhu uznesenia. 
 
Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál. 
Hlasovanie: 
Prítomných: 5 (plus 1 člen komisie v neprítomnosti) 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0  
Záver: Uznesenie bolo schválené. 
 
Bratislava,16.09.2022 
        Mgr. Ivan Uhlár   
                   predseda komisie v.r. 
Za správnosť: Mgr. Viktor Baumann, tajomník komisie 
 

 
Výpis z uznesení – Komisia školská, 07. 09. 2022 o 15.30 hod.  
5. riadne zasadnutie školskej komisie v roku 2022 
Zasadnutie školskej komisie sa uskutoční prezenčnou formou  a zoom formou pre 
prezentujúcich, v priestoroch Základnej školy Nobelovo nám.6 Bratislava- zborovňa 
 
K bodu č.4 
Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. ...../2022 zo dňa .......... o podmienkach 
poskytovania finančného príspevku na zabezpečenie realizácie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately   
  
Uznesenie č.3 
Školská komisia 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. ....../2022 
zo dňa.......... o podmienkach poskytovania finančného príspevku na zabezpečenie realizácie 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 



 
Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali. 
Prítomní členovia komisie v čase hlasovania:  7 členov  
Doc. Ľuboš Kačírek, PhD.,  Mgr. Iveta Jančoková, David Běhal,  Milan Polešenský,  Mgr. 
Lenka Bočkayová,  Ing. Gabriela Fulová, Michal Horváth 
Hlasovanie:  
Za: 7 členov 
Proti: 0 členov 
Zdržalo sa:  0 
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

PaedDr. Katarína Brťková     Doc. Ľuboš Kačírek, PhD. 
tajomníčka komisie               predseda komisie 
 
V Bratislave 07.09.2022 
 

Výpis z uznesení – Komisia územného plánu, výstavby a rozvoja, 06.09.2022 
 
Prítomní členovia komisie - poslanci (podčiarknutí od začiatku): 
Ing. Miroslav Behúl PhD., Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Lýdia Ovečková, 
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. arch. Drahan Petrovič, Ing. arch. Matúš Repka, 
Ing. arch. Branislav Sepši, Ing. Katarína Sklenková; 
 
Neprítomní členovia komisie - poslanci: 
Mgr. Natália Podhorná, Ing. Jozef Vydra; 
 
Prítomní členovia komisie - neposlanci (podčiarknutí od začiatku): 
Ing. Alica Hájková, PhD., Štefan Wenchich; 
 
Neprítomní členovia komisie - neposlanci: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč 
 
K bodu 4 

Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. ...../2022 zo dňa .......... 
o podmienkach poskytovania finančného príspevku na zabezpečenie realizácie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
Materiál predstavila a na otázky odpovedala Mgr. Marcela Zacharová, M.Ed. 
 
Parafrázovaný záznam z diskusie: Pätoprstá: informuje sa o stave príspevkov pre 
Ukrajincov; Zacharová: pre MČ vlastne nulová položka, pokrýva štát, len personálne 
náklady, cca 1000 Ukrajincov, stabilizovaný počet;  
 
Uznesenie č. 32/2022 zo dňa 06.09.2022: 
Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ....../2022 zo dňa .......... 
o podmienkach poskytovania finančného príspevku na zabezpečenie realizácie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 10 z 13 členov 

za: 10  



proti: 0  

zdržal sa: 0  

nehlasoval: 0  

Uznesenie bolo schválené. 
 Ing. arch. Matúš Repka v. r. 
 podpredseda komisie ÚPVaR 
 
Za správnosť: Ing. arch. Štefan Hasička, tajomník komisie ÚPVaR 
 

 
Výpis z uznesení – Komisia životného prostredia a verejného poriadku, 09.09.2022  
 

3. Komisia životného prostredia a verejného poriadku MZ MČ Bratislava-Petržalka 
odporúča schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Petržalka, č. ...../2022 zo dňa .......... o podmienkach poskytovania finančného príspevku na 
zabezpečenie realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

     Hlasovanie: Prítomných: 7            Za: 7              Proti: 0             Zdržal sa: 0            

     Nehlasovali: 0 

     Záver: Uznesenie bolo schválené   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Vyhodnotenie pripomienkového konania: 
 
Organizačné útvary úradu: od: 19.09.2022 do 21.09.2022 

Organizačný útvar Stručný obsah pripomienky 
Predkladateľ 

pripomienky 

Spracovateľ 

vyhovuje/nevyhovuje 

pripomienke 

Dôvod 

Kancelária starostu a 
prednostky 

Bez pripomienok    

Kancelária zástupkýň 
starostu 

Bez pripomienok    

Útvar miestnej 
kontrolórky 

Bez pripomienok    

Referát personálnych 
činností a miezd 

Bez pripomienok    

Referát komunikácie Bez pripomienok    

Referát kultúry a športu Bez pripomienok    

Referát projektového 
riadenia 

Bez pripomienok    

Referát krízového 
riadenia 

Bez pripomienok    

Referát informatiky Bez pripomienok    

Referát vnútornej 
správy, podateľne a 
registratúry 

Bez pripomienok    

Referát predbežnej 
právnej ochrany 
a podnikateľských 
činností 

Bez pripomienok    

Právny referát 

Znenie uvedené v § 2 ods. 14 je 
diskriminačné voči žiadateľom, 
ktorí podajú žiadosti neskôr 
(napr. v novembri príslušného 
kalendárneho roka). 

p. Hudák vyhovuje 

Na základe doterajšej 
skúsenosti 
predpokladáme, že 
žiadosti o príspevky 
nebudú presahovať 500€ 
ročne, limity uplatnenia 
príspevku sú dané aj 
v ustanovení ods.13. 

Referát matriky 
a ohlasovne pobytov 

Bez pripomienok    

Finančné oddelenie Bez pripomienok    

Referát správy obecných 
bytov 

Bez pripomienok    

Referát správy 
miestneho majetku 

Bez pripomienok    

Referát investičných 
činností 

Bez pripomienok    

Referát verejného 
obstarávania 

Bez pripomienok    

Oddelenie územného 
konania a stavebného 
poriadku 

Bez pripomienok    

Oddelenie sociálnych 
vecí 

Bez pripomienok    

Oddelenie životného 
prostredia, územného 
rozvoja a dopravy 

Bez pripomienok    

Oddelenie školstva Bez pripomienok    

Oddelenie 
predprimárneho 
a primárneho 
vzdelávania 

Bez pripomienok    

Oddelenie správy 
verejných priestranstiev 

Bez pripomienok    

 
 
 
 
 



Odborné komisie miestneho zastupiteľstva 

Komisia 
Stručný obsah 

pripomienky 

Predkladateľ 

pripomienky 

Spracovateľ 

vyhovuje/nevyhovuje 

pripomienke 

Dôvod 

Komisia sociálna a 
bytová  

Odstrániť podmienku 
overenej fotokópie 
v podkladoch žiadosti 
o príspevok. 

p. Surovková vyhovuje zapracované 

Komisia správy 
majetku a miestnych 
podnikov 

Bez pripomienok     

Komisia investičných 
činností 

Bez pripomienok    

Finančná komisia Bez pripomienok    

Komisia kultúry a 
mládeže 

Bez pripomienok    

Komisia športu Neprerokovala    

Školská komisia Bez pripomienok    

Komisia životného 
prostredia 
a verejného poriadku 

Bez pripomienok    

Komisia územného 
plánu, výstavby a 
rozvoja 

Bez pripomienok    

Komisia dopravy, 
mobility a 
bezbariérovosti 

Doplniť možnosť podať 
žiadosť aj elektronicky 
do e-schránky MČ. 

p. Behúl vyhovuje zapracované 

 

Verejnosť: Návrh VZN bol zverejnený dňa 12.09.2022 s výzvou na predkladanie pripomienok 

Meno Stručný obsah pripomienky 

Spracovateľ 

vyhovuje/nevyhovuje 

pripomienke 

 Dôvod 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Stanoviská komisií MZ  

Komisia Schválený materiál Neschválený materiál Poznámky 

Komisia sociálna a 
bytová 

áno nie  

Komisia správy 
majetku a miestnych 
podnikov 

áno nie  

Komisia investičných 
činností 

áno nie  

Finančná komisia áno nie  

Komisia kultúry a 
mládeže 

áno nie  

Komisia športu áno nie  
Školská komisia áno nie  

Komisia životného 
prostredia a verejného 
poriadku 

áno nie  

Komisia územného 
plánu, výstavby a 
rozvoja 

áno nie  

Komisia dopravy, 
mobility a 
bezbariérovosti 

áno nie  

Miestna rada áno  nie  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


