
1 
 

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia  

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

zo dňa 25.11.2019 

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (5).  

Program 

1) Privítanie 

2) Jednorazové finančné príspevky 

3) VZN  ktorým sa upravujú podmienky poskytovania príspevkov sociálnej pomoci z 

rozpočtu mestskej časti 

4) Zásady o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej 

časti. 

5) Rozpočet mestskej časti na rok 2020 a nasl. roky 2021,2022 

6) Informácia o pripravovaných aktivitách v mesiaci december 2019 

7) Rôzne 

 

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

Privítala prítomných členov komisie. 

 

 

2. Žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.  
Komisia prerokovala 3  žiadostí o jednorazový príspevok v hmotnej núdzi.  

 

Uznesenie komisie:  

Komisia prerokovala žiadosti o jednorazový finančný príspevok; žiadosti spĺňajú 

podmienky na poskytnutie príspevku a  odporúča vyhovieť a poskytnúť príspevok 

v nasledovnej výške: 

 

Šmausová  70,-€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dravecká 50,-€ 

 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Poskytnutie 

príspevku 

5 5 0 0 áno 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Poskytnutie 

príspevku 
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Zemanová 50,-€ 

 

 

 

 

 

 

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 

po zapracovaní pripomienok z mimoriadneho zasadnutia komisie. 
       Predsedníčka komisie mala k textu nasledovné pripomienky - úpravy v texte: 

 Aby sa v Článku II. v texte ods. 1. a 2. ponechalo aj uvedenie zákona č. 601/2003 Z.z. 

o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 V Článku II. ods. 5 ponechať text “kalendárny rok.“ 

 V Článku IV.ods.1  ponechať text: „Môže byť poskytnutá raz ročne občanovi 

mestskej časti, ktorý má trvalý pobyt v Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves aspoň jeden rok ku dňu podania žiadosti podľa odseku 5 tohto článku a dostal sa 

do stavu náhlej hmotnej núdze, alebo sa ocitol v nepriaznivej sociálnej situácii, 

okrem náhlych mimoriadnych udalostí podľa čl. V. tohto nariadenia.“ 

 Ďalej navrhuje aby sa v texte VZN a uvádzalo jednotne názov „mimoriadna situácia“. 

Uznesenie komisie: 

Komisia sociálna, bytová a zdravotná odporúča Miestnemu zastupiteľstvu MČ BA DNV 

schváliť VZN MČ Bratislava-Devínska Nová Ves ktorým sa upravujú podmienky 

poskytovania príspevkov sociálnej pomoci z rozpočtu mestskej časti Bratislava – 

Devínska Nová Ves podľa predlohy v zmysle uvedených pripomienok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 5 0 0 áno 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Poskytnutie 

príspevku 

5 5 0 0 áno 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Prijaté 

uznesenie 

7 7 0 0 áno 
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4. 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 po zapracovaní doplnenia vyplývajúceho 

z mimoriadneho zasadnutia komisie.  

 

Pani Lipková uviedla vzorový príklad poskytovania príspevku na prepravu v mestách 

Stupava a Malacky a navrhla, aby: 

1) „Príspevok na prepravu bol poskytovaný fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 

postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým 

vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s 

obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou 

schopnosťou orientácie. 

2) Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa 

odseku 1. sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého 

zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu. (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.) 

3) Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje 

potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu. 

( Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 

zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)“ 

Predsedníčka komisie uviedla, že tak ako aj pri VZN je vhodné ponechať 

poskytovanie príspevkov na prepravu občanom mestskej časti s trvalým pobytom 

aspoň jeden rok pred  podaním žiadosti o poskytnutí finančného príspevku. 

 

Uznesenie komisie: 

Komisia sociálna, bytová a zdravotná odporúča Miestnemu zastupiteľstvu MČ BA DNV 

schváliť Zásady o poskytovaní finančného príspevku na prepravu pre obyvateľov 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves podľa predlohy v zmysle uvedených 

pripomienok. 

 

 

 

  

 

 

 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Prijaté 

uznesenie 

5 5 0 0 áno 
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5) Rozpočet mestskej časti na rok 2020 a nasl. roky 2021, 2022 

Rozpočet uviedol a okomentoval Ing. Strempek, vedúci Ekonomického oddelenia. Zameral sa 

hlavne na položky rozpočtu, ktoré sa týkajú Programu 9 Sociálne služby. V roku 2020 sa 

rozpočtujú bežné výdajky v sociálnej oblasti celkom vo výške 424 868,00 € z toho je Transfer 

pre DSS Senecio zo Štátneho rozpočtu 240 768,00 €.  

Ďalej informoval o pripravovaných projektoch na rekonštrukciu budovy Denného centra 

(350000€), rekonštrukcia terasy na Milana Marečka. Obe rekonštrukcie majú umožniť aj 

bezproblémový bezbariérový prístup do objektov.  

 

Uznesenie komisie: 

Komisia sociálna, bytová a zdravotná odporúča Miestnemu zastupiteľstvu MČ BA DNV 

schváliť Rozpočet mestskej časti na rok 2020 a nasledujúce roky 2021,2022 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

6) Informácia o pripravovaných aktivitách v mesiaci december 2019 

Vedúca Oddelenia služieb občanom a organ. Mgr. Kresanová informovala o aktivitách, ktoré 

Miestny úrad pripravuje na mesiac december: 

- Mikuláš pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín. 

- Akcia List Ježiškovi pre sociálne znevýhodnené rodiny. 

- Zbierka pre ľudí bez domova. 

- Vianočná kapustnica pre ľudí bez domova. 

-  
Vedúca Denného centra sa pridala s aktivitami, ktoré robia v centre: 

- Pietna spomienka na bombardovanie Devínskej Novej Vsi 6.12.1944 

- Katarínska zábava.  

 

7) Rôzne 

 

V tomto bode informovala Mgr. Kresanová o monitoringu bezdomovcov v našej 

mestskej časti ktorý bol urobený z iniciatívy Mestskej polície. 

 

 

 

 

V Bratislave-Devínskej Novej Vsi 

26.10.2019 

 

Zapísala: Ing. Ingrid Zaťková 

Tajomník komisie 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Prijaté 

uznesenie 

5 5 0 0 áno 
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        Mgr. Veronika Veslárová 

predsedníčka komisie 


