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Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia  
Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej pri MZ MČ BA-DNV 

zo dňa 07.10.2019 
 
 
 
 
 
 

Prítomní: členovia komisie podľa prezenčnej listiny (5). 

Zasadnutia komisie sa zúčastnili aj starosta mestskej časti Darius Krajčír a Mgr. Matej Nagy 
z OZ Ichtys ako hostia. 

 

 

Program 

1. Privítanie 
2. Návrh Zásad na poskytovanie finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
3. Návrh na VZN ktorým sa upravujú podmienky poskytovania príspevkov sociálnej 

pomoci z rozpočtu mestskej časti BA-DNV 
4. Návrh rozpočtu v sociálnej oblasti na rok 2019 
5. Jednorazový príspevok mestskej časti 
6. Prezentácia Skateparku 
7. Rôzne 

 

1. Zasadnutie komisie otvorila a viedla Mgr. Veronika Veslárová, predsedníčka komisie. 
Privítala starostu mestskej časti a prítomných členov komisie. 

2. Návrh Zásad na poskytovanie finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov 
mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

Komisia prerokovala návrh Zásad na poskytovanie finančného príspevku na dopravu 
pre obyvateľov mestskej časti BA-DNV  a žiada, aby v prípade potreby sa dali zásady 
upraviť podľa toho, čo ukáže prax počas roka 2020.  V celom návrhu je potrebné zmeniť 
starý názov ZŤP na  teraz používaný názov ŤZP.  Ostatné pripomienky komisie budú 
zapracované priamo do návrhu zásad a to hlave: 

A. Článok I. bod 1. „ Zásady upravujú podmienky a postup pri poskytovaní 
finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves (ďalej len príspevok na dopravu“), ktorí sú 
poberateľmi starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku (ďalej len 
„dôchodca“) alebo majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby 
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v dennom stacionári na území Bratislavy a sú ŤZP trvale odkázaní na prepravnú 
službu ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu v zmysle platného 
komplexného posudku Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a nepoberajú 
peňažný príspevok na prepravu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.“ 

B. Článok II ods. 3. „Príspevok na dopravu pre ŤZP občanov sa poskytuje výhradne 
na zabezpečenie prepravy na území mesta Bratislavy autorizovaným 
prepravcom na individuálnu prepravu osôb.“  

C. Článok IV. „Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku na dopravu je 
obyvateľ s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
aspoň 3 roky ku dňu podania žiadosti  a ktorý spĺňa uvedené podmienky : 

- je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku , ktorý je jeho 
jediným príjmom alebo má uzatvorenú zmluvu na poskytovanie 
sociálnej služby v dennom stacionári, 

- nie je poberateľom peňažného príspevku na kúpu alebo úpravu 
osobného motorového vozidla, peňažného príspevku na prepravu  
alebo peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov 
súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového 
vozidla od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny po dobu 7. rokov od 
vydania rozhodnutia. 

D. Článok V. „ Osobe oprávnenej podľa Článku IV. týchto zásad je mestská časť 
Bratislava-Devínska Nová Ves oprávnená poskytnúť príspevok na dopravu vo 
výške 3,50€ za jednu uskutočnenú jazdu maximálne 7,-€ za jeden deň. 

E. Článok VI. ods. 9. „Za konkrétny štvrťrok sa považuje: 
- 1.  štvrťrok : 1. január  - 31. marec  
- 2.  štvrťrok : 1. apríl – 30. jún 
- 3.  štvrťrok : 1. júl – 30. september  
- 4.  štvrťrok :  1. november – 10. december. 

 
 

      Uznesenie komisie: 
Komisia odporúča schváliť Návrh Zásad na poskytovanie finančného príspevku na  dopravu 
pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v zmysle horeuvedených 
zmien a doplnkov. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: Prijaté 

uznesenie 

5 5 0 0 áno 
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3. Návrh na VZN ktorým sa upravujú podmienky poskytovania príspevkov sociálnej 
pomoci z rozpočtu mestskej časti BA-DNV 

Komisia prerokovala návrh novely Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti 
Bratislava - Devínska Nová Ves 11/2015, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania 
príspevkov sociálnej pomoci z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves 
a odporúča urobiť nasledovné úpravy: 
A. V Článku IV. ods. 13 urobiť úpravu nasledovne:  

          „13. Výška jednorazovej dávky v hmotnej núdzi za kalendárny rok je: 
a) pre osamelého žiadateľa maximálne do 100,- Eur,  
b) pre rodinu s deťmi maximálne do 300,- Eur, 
c) pre poberateľa dávky dôchodkového zabezpečenia – jednotlivec maximálne do   

100,- Eur, manželia do maximálne do 150,- Eur.“ 
B. V Článku V. urobiť úpravu nasledovne: 

1. „Jednorazovú dávku pri náhlej mimoriadnej udalosti možno poskytnúť 
občanovi  mestskej časti, ktorý sa ocitne v stave mimoriadnej náhlej núdze spôsobenej 
živelnou pohromou, haváriou, alebo inou mimoriadnou udalosťou, a to: 

a) V dôsledku živelnej pohromy, havárie (požiar, povodeň a pod., ak je poškodené 
bývanie), alebo inej nepredvídanej udalosti. Na zmiernenie mimoriadne 
zvýšených výdavkov na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, 
ošatenia, potravín a bývania a ak sa po prešetrení skutočnej udalosti zistí, že 
jednotlivec alebo rodina prišli o majetok, alebo majetok bol poškodený a 
zistené škody neboli preplatené poisťovňou alebo vtedy, ak žiadateľ prehlási, 
že uvedený majetok nebol poistený, možno takému občanovi poskytnúť 
jednorazový príspevok do výšky skutočne preukázaných výdavkov, najviac do 
výšky 500,- Eur. 

b) Pri náhlom úmrtí blízkej osoby, ak žiadateľ zostal osamelý a nemá žiadnych 
príbuzných. Na zmiernenie mimoriadne zvýšených výdavkov pri zabezpečení 
pohrebu môže byť takému občanovi poskytnutý jednorazový príspevok do 
výšky skutočne preukázaných výdavkov, najviac do výšky 300,- Eur. 

 
2. O poskytnutí jednorazovej dávky pri náhlej mimoriadnej udalosti na návrh 
komisie rozhoduje starosta mestskej časti. Žiadateľovi sa rozhodnutie doručí 
písomne.“ 

C. V článku VI. ponechať v platnosti príspevky na stravu dieťaťa v školskej jedálni pre 
materské školy nižšie ročníky po predškolákov  a stredné školy. 

D. V článku VIII. ods. 2 urobiť úpravu nasledovne: „Príspevok pri narodení dieťaťa   
poskytne mestská časť vo výške 70,- Eur na základe písomnej žiadosti. Spolu so žiadosťou 
o priznanie príspevku pri narodení dieťaťa je oprávnená osoba povinná priložiť všetky 
dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia príspevku, a to 
občiansky preukaz žiadateľa, kópiu rodného listu dieťaťa a potvrdenie ošetrujúceho 
lekára o starostlivosti o dieťa (nie staršie ako 1 mesiac).“ Komisia  zároveň odporučila 
aby sa vyplácanie príspevkov robilo pri uvítaní detí do života a tak by sa  tejto agende 
dala aj kultúrna úroveň. 
 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporúča schváliť Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti 
Bratislava - Devínska Nová Ves 11/2015, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania 
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príspevkov sociálnej pomoci z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves 
v zmysle horeuvedených zmien a doplnkov. 

 
 
 
 
 

 

4. Návrh rozpočtu v sociálnej oblasti na rok 2019 

Po prerokovaní predchádzajúcich bodov rokovania komisia odsúhlasila úpravu 
rozpočtu v sociálnej oblasti. 

Uznesenie komisie: 
Komisia odporúča schváliť Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2020 podľa schválených 
Zásad na poskytovanie finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves a návrhu zmeny Všeobecne záväzného nariadenie mestskej 
časti Bratislava - Devínska Nová Ves 11/2015, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania 
príspevkov sociálnej pomoci z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves 

 
 
 
 
 
 

 
5. Jednorazový príspevok mestskej časti 

Komisia prerokovala 1 žiadosť o jednorazový príspevok v hmotnej núdzi. Keďže  žiadosť 
spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku, komisia  žiadosti odporúča vyhovieť. 
 
Uznesenie komisie:  
Komisia prerokovala žiadosť o jednorazový finančný príspevok; žiadosť spĺňa podmienky 
na poskytnutie príspevku, komisia  žiadosti odporúča vyhovieť a poskytnúť príspevok 
v nasledovnej výške: 
 
Špergl  50,-€ 

 
 
 
 
 

 

6. Prezentácia Skateparku 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: Prijaté 

uznesenie 

5 5 0 0 áno 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: Prijaté 

uznesenie 

5 5 0 0 áno 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: Poskytnutie 

príspevku 

5 5 0 0 áno 
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Mgr. Matej Nagy z OZ Ichtys informoval prítomných o zámere vybudovať v mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves skatepark. Momentálne sú vo fáze hľadania vhodného 
pozemku na ktorom by bola možnosť vybudovať dráhy na túto športovú aktivitu. 
Najvhodnejšie im pripadá pozemok kde už bol v mestskej časti skatepark alebo pozemok 
pri tenisových kurtoch. 
Ďalej informoval o spolupráci s OZ Pointre s ktorými už mali spoluprácu na ZŠ Ivana 
Bukovčana 3. Ide o prevenciu problémov v rodinách a pomoc deťom s vyrovnávaním sa 
s týmito problémami. Majú pripravené aktivity na oplotenom detskom ihrisku na ulici Jána 
Smreka. OZ Ichtys hľadá ľudí - či už zamestnancov alebo aj dobrovoľníkov ktorí by sa 
venovali problémovým deťom.  Od mestskej časti by privítali pomoc s propagáciou a so 
zapožičaním náradia na úpravu okolia ihriska a okolia domov. 
 

7. Rôzne 

V bode rôzne starosta mestskej časti informoval členov komisie o tom aké kroky mestská časť 
urobila pri vybavovaní nedostatkových odborných lekárov. Je v pláne vybudovanie ambulancie 
pre odborného lekára priamo v dennom centre pre seniorov, ktorého rekonštrukcia sa práve 
pripravuje.  Tak isto je snaha o získanie stanice RZP do mestskej časti. 
Ďalej starosta informoval o tom, že je snaha o umiestnenie stanice MsP do mestskej časti, aj 
keď je to zložité, keďže vedenie MsP tvrdí že na to nemá dostatok policajtov. 
Celkovo sa kriminalita v mestskej časti trochu znížila a to hlavne vďaka dohľadovému centru 
mestskej časti a rozširujúcej sa siete kamerového systému. 
 

 

 

V Bratislave-Devínskej Novej Vsi 
07.10.2019 
 
 
 

 
Zapísala: Ing. Ingrid Zaťková 
tajomník komisie 
 
 
        Mgr. Veronika Veslárová 

Predsedníčka komisie 
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