
Zápisnica zo zasadnutia  

Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej pri MZ MČ BA-DNV 

zo dňa 25.03.2019 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (6). 

Program 

1) Privítanie 

2) Jednorazové finančné príspevky 

3) Žiadosti o pridelenie vyčleneného vybraného bytu 

4) Rôzne 

Informácia o rokovaní Okrúhleho stola poskytovateľov sociálnych služieb 

Podnet od občianky ohľadom separovaného zberu-textil  

 

1. Zasadnutie komisie otvorila a viedla Mgr. Veronika Veslárová, predsedníčka komisie. 

Privítala prítomných členov komisie a starostu mestskej časti. 

Uviedla program komisie a dala o programe hlasovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na úvod zasadnutia sa k členom komisie prihovoril starosta mestskej časti Dárius 

Krajčír. Vo svojom príhovore ocenil prácu komisie a vyjadril podporu jej činnosti ako 

aj rozvoju sociálnej práce v mestskej časti. 

 

2. Žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.  
Komisia prerokovala 4 žiadostí o jednorazový príspevok v hmotnej núdzi. Keďže 

žiadosti spĺňajú podmienky na poskytnutie príspevku komisia žiadostiam odporúča 

vyhovieť.  

Uznesenie komisie:  

Komisia prerokovala žiadosti o jednorazový finančný príspevok, žiadosti spĺňajú 

podmienky na poskytnutie príspevku a odporúča žiadostiam vyhovieť a poskytnúť 

príspevok v nasledovnej výške: 

 

Lappiová 70,-€ 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Program ako 

celok 

6 6 0 0 schválený 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Poskytnutie 

príspevku 

6 6 0 0 áno 



Salayová 100,-€ 

 

 

 

 

 

 

 

Libiak 50-€ 

 

 

 

 

 

 

 

Miklánek 50,-€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Žiadosti o pridelenie vyčleneného vybraného bytu 

a) Komisia prerokovala žiadosť pani Kristíny Kovácsovej o nájom vo vyčlenenom 

vybranom byte a prijala nasledovné uznesenie: 

Uznesenie komisie: 

Komisia odporúča Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves odporučiť 

starostovi mestskej časti uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľkou na vyčlenený vybraný byt 

s p. Kristínou Kováczovou na jeden rok. 

 

 

 

 

 

 

b) Komisia prerokovala žiadosť pani Heleny Porubskej o nájom vo vyčlenenom vybranom 

byte a prijala nasledovné uznesenie: 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Poskytnutie 

príspevku 

6 6 0 0 áno 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Poskytnutie 

príspevku 

6 67 0 0 áno 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Poskytnutie 

príspevku 

6 5 0 1 áno 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Prijatie 

uznesenia 

6 6 0 0 áno 



 

Uznesenie komisie: 

Komisia odporúča Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves odporučiť 

starostovi mestskej časti uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľkou na vyčlenený vybraný byt 

s p. Helenou Porubskou na jeden rok. 

 

 

 

 

 

3. Rôzne 

- Predsedníčka komisie informovala o konaní Okrúhleho stola poskytovateľov 

sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.  

Z diskusie vzišla žiadosť na  starostu mestskej časti aby v spolupráci s vedúcim Oddelenia 

ekonomiky a rozpočtu miestneho úradu zistili rozpočtový náklad na spolufinancovanie 

prepravnej služby spolu s niektorou susednou mestskou časťou. 

- Tajomníčka komisie rozposlala materiál na schválenie dotácii v sociálnej oblasti. Na 

nasledujúce zasadnutie komisie budú prizvaní žiadatelia na prezentovanie svojich 

projektov uvedených v žiadostiach o dotáciu. 

- Podpredsedníčka komisie p. Kraváriková informovala komisiu o dočasnom pozastavení 

zberu použitého šatstva v F centre z dôvodu, že nemajú naň momentálne odberateľa. 

- Členka komisie p. Čeplíková sa ponúkla, že na niektorej z nasledovných zasadnutí 

komisie odprezentuje materiál „ Spriatelená samospráva“ na príprave ktorého sa 

spolupodiela. Pani Lipková požiadala o to aby sa zamerala na konkrétne príklady 

použiteľné v praxi v našej mestskej časti. 

 

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a spoluprácu a ukončila 

zasadnutie komisie. 

 

 

V Bratislave-Devínskej Novej Vsi 

25.03.2019 

 

Zapísala: Ing. Ingrid Zaťková 

 

 

        Mgr. Veronika Veslárová 

predsedníčka komisie 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Prijatie 

uznesenia 

6 6 0 0 áno 


