
Zápisnica zo zasadnutia  

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

zo dňa 28.01.2020 

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (3). Vzhľadom na neuznášania schopnosť komisia prijala 

len stanoviská. 

Program 

1) Privítanie 

2) Jednorazové finančné príspevky 

3) Žiadosti o predĺženie nájmu vo vyčlenených vybraných bytoch 

4) Žiadosti o nájom vo vyčlenené vybrané byty 

5) Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb Mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves 2018 – 2022 ku dňu 31.12.2019 

6) 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. Keďže 

všetky žiadosti spĺňajú podmienky na poskytnutie príspevku, komisia týmto žiadostiam 

odporúča vyhovieť. 

 

Stanovisko komisie:  

Komisia prerokovala žiadosti o jednorazový finančný príspevok; žiadostiam spĺňajúcim 

podmienky na poskytnutie príspevku  odporúča vyhovieť a poskytnúť príspevok 

v nasledovnej výške: 

 

K. Salayová  150,-€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z. Lappiová 70,-€ 

 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Poskytnutie 

príspevku 

3 3 0 0 áno 



 

 

 

 

 

 

 

E. Petríková  70,-€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Žiadosti o predĺženie nájmu vo vyčlenených vybraných bytoch 

Komisia prerokovala 2 žiadosti o vyčlenené vybrané byty žiadateľov a prijala 

nasledovné stanovisko. 

Stanovisko komisie:  

1. Komisia odporúča Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

odporučiť starostovi mestskej časti predĺženie nájomnej zmluvy so žiadateľkou Evou 

Králikovou o jeden rok.  

2. Komisia odporúča vyzvať žiadateľku Helenu Porubskú o doplnenie žiadosti.  Komisia 

sa bude doplnenou žiadosťou zaoberať na ďalšom riadnom zasadnutí komisie. 

 

 

 

 

4. Žiadosti o nájom vo vyčlenenom vybranom byte 

Stanovisko komisie 

1. Komisia prerokovala žiadosť p. Paulíny Čiernej o pridelenie vybraného vyčleneného 

bytu a neodporúča uzatvorenie zmluvy na nájom vyčleneného vybraného bytu z dôvodu 

že nie je zaručená schopnosť žiadateľky platiť nájom. 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Poskytnutie 

príspevku 

3 3 0 0 áno 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Poskytnutie 

príspevku 

3 3 0 0 áno 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: Stanovisko 

3 3 0 0 áno 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: Stanovisko 

3 3 0 0 áno 



5. Komisia prerokovala žiadosť p. Evy Vernarcovej o pridelenie vybraného vyčleneného 

bytu a neodporúča uzatvorenie zmluvy na nájom vyčleneného vybraného bytu z dôvodu 

že nespĺňa kritériá určené v Článku 2 Štatútu vyčlenených vybraných bytov pre potreby 

MČ DNV. 

 

 

 

6. Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb Mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves 2018 – 2022 ku dňu 31.12.2019 

Členovia komisie dostali k dispozícii uvedený materiál. Vzhľadom k dôležitosti materiálu 

a malému počtu prítomných členov komisie po malej diskusii o obsahu materiálu sa 

členovia dohodli, že materiál bude predmetom ďalšieho riadneho zasadnutia komisie. 

7. Rôzne 

- Tajomníčka komisie informovala o organizáciách, ktoré si podali žiadosť na dotáciu od 

mestskej časti v sociálnej oblasti na rok 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave-Devínskej Novej Vsi 

27. januára 2020 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Ingrid Zaťková 

Tajomník komisie 

 

 

        Mgr. Veronika Veslárová 

predsedníčka komisie 

 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: Stanovisko 

3 2 1 0 áno 


