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Komisia sociálna, bytová a zdravotná 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 01. marca 2023 

 
Miesto zasadnutia Zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves 

Začiatok  17:00  hod. 

Ukončenie 18:10 hod. 

Prítomní Mgr. Veronika Veslárová, Ing. Katarína Mózsiová, Petra Žáčik 

Jendruchová, PhDr. Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, Miroslav 

Jablonický, Pharm.Dr. Miriam Jauschová, Daniela Lipková 

 

I. 

Úvod 

Úvodom predseda komisie p. Veronika Veslárová privítala prítomných členov komisie, hostí p. 

Labaškovú a p. Kovárovú a konštatovala, že je prítomných 7 členov komisie, t. j. komisia  je 

uznášaniaschopná. Člen komisie – Michal Čurda vopred ospravedlnil svoju neúčasť zo zasadnutia.  

Predložený návrh programu bol nasledovný: 

 

Program 

1) Privítanie 

2) Žiadosť o vyčlenený vybraný byt 

3) Žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi 

4) Rôzne 

 

P. Veslárová otvorila zasadnutie komisie, pričom prítomným oznámila návrh zmeny programu 

komisie.  

P. Veslárová navrhla preradiť materiál s názvom Návrh na určenie nájomcu vyčleneného vybraného 

bytu pre p. Annu Čeňkovú, ktorý bol zaslaný predkladateľom členom komisie v rámci bodu Rôzne, 

nakoľko bola žiadosť zo strany p. Anny Čeňkovej doručená predkladateľovi dva dni pred zasadnutím 

Komisie z bodu č. 4 Rôzne do bodu č. 2 Žiadosti o vybraný vyčlenený byt. Ďalej navrhla zaradiť 

materiál návrh Rokovacieho poriadku Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves bod Rôzne ako bod č. 5.  

 

Uznesenie č. 1/3/2023  

 

Komisia sociálna, bytová a zdravotná súhlasí so zaradením materiálu Žiadosť o vyčlenený vybraný 

byt pre p. Annu Čeňkovú  ako bod č. 2  a zároveň súhlasí so zaradením materiálu Návrh Rokovacieho 

poriadku Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves ako bod č. . 

 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

7 7 0 0 ÁNO 
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Uznesenie bolo prijaté. 

 

P. Veslárová dala hlasovať prítomným členom komisie o programe zasadnutia komisie ako celku. 

 

Uznesenie č. 2/3/2023  

 

Komisia sociálna, bytová a zdravotná schvaľuje program zasadnutia Komisie sociálnej, bytovej 

a zdravotnej konaného dňa 01.03.2023 nasledovne: 

1) Privítanie 

2) Žiadosť o vyčlenený vybraný byt- p. Ághová, p. Januščáková, p. Čeňková 

3) Žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi 

4) Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

5) Rôzne 

 

 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

7 7 0 0 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K Bodu 2  Žiadosť o vyčlenený vybraný byt- p. Ághová, p. Januščáková, p. Čeňková 

 

Materiál uviedol : Mgr. Erika Labašková    

Z obsahu diskusie:  

P. Labašková predložila návrh na predĺženie nájmu vybraného vyčleneného bytu (ďalej len „byt“) p. 

Ághovej, nakoľko žiadosť o predĺženie nájmu už bola schválená Miestnou radou mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves (ďalej len „miestna rada“) z dôvodu, že nájomný vzťah p. Ághovej 

trvá do 30.04.2023, pričom po zasadnutí komisie nie je naplánované riadne zasadnutie miestnej rady. 

P. Lipková namietala, že by bolo dobré pred prerokovaním žiadostí o pridelenie/predĺženie nájmu 

bytov najprv uviesť, koľko takýchto bytov má mestská časť k dispozícii, koľko ich je obsadených 

a koľko ich je voľných. P. Labašková tieto informácie uviedla v úvode predkladaného návrhu. 

P. Veslárová a p. Lipková vzniesli námietky voči predĺženiu nájmu bytu s odvolaním sa na Štatút 

vyčlenených vybraných bytov pre potreby mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves čl. 5 bod 2, 

podľa ktorého sa doteraz nájom bytu predĺžil maximálne jedenkrát na dobu jeden rok. Takto to mala 

komisia zaužívané. P. Labašková poukázala na interpretáciu toho článku, konkrétne podľa Článku 5 

ods. 2 Štatútu vyčlenených vybraných bytov pre potreby MČ DNV „Nájom je možné opakovane 

predĺžiť najviac o jeden rok po splnení podmienok uvedených v článku 3 ods. 1 tohto štatútu.“ P. 

Jablonický poukázal na to, že interpretácia môže byť rôzna. Zároveň navrhol, aby sa byt p. Ághovej 

predĺžil na dobu kratšiu ako jeden rok, nakoľko momentálne nie sú všetky byty plne obsadené.  

P. Veslárová navrhla zmeniť Štatút vyčlenených vybraných bytov (ďalej len Štatút) vzhľadom na 

rozdielnu interpretáciu niektorých článkov. P. Labašková poznamenala, že aj keď je potrebné, aby sa 

Štatútu zmenil, nemyslí si, že je na to vhodná doba, nakoľko podľa informácie z Magistrátu hl. mesta, 

ktorý je vlastníkom daných bytov a mestská časť je len ich správcom, plánuje hl. mesto SR Bratislava 

zmeniť všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nájme bytov 



3 

 

a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie. Nakoľko vlastníkom vybraných 

vyčlenených bytov je hlavné mesto SR Bratislava a mestská časť ich má zverené len do správy, p. 

Labašková navrhla, aby sa so zmenou Štatútu počkalo do prijatia nového všeobecne záväzného 

nariadenia, pretože to, aké podmienky budú určené vo všeobecne záväznom nariadení hlavného mesta 

bude mestská časť povinná primerane aplikovať. P. Veslárová navrhla, aby každý člen komisie 

hlasoval za zmenu Štatútu per rollam a napísal svoje pripomienky do stanoveného dátumu, ktoré by 

sa prerokovali na najbližšom zasadnutí komisie.  P. Petra Žáčik Jendruchová a p. Daniela Palúchová 

sa zdržali hlasovania, pretože chceli p. Ághovej predĺžiť nájom o 1 rok, nie len o 6 mesiacov.  

 

Uznesenie č. 3/3/2023  

 

Komisia sociálna, bytová a zdravotná o d p o r ú č a starostovi mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves opakovane predĺžiť nájom vyčleneného vybraného bytu žiadateľke p. Lucii Ághovej  

o 6 mesiacov t.j. do 30.09.2023. 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

7 5 0 2 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Čo sa týka druhej žiadosti o pridelenie bytu pre p. Luciu Januščákovú, p. Labašková uviedla, že p. 

Januščáková nespĺňa podmienky nájmu vyčleneného vybraného bytu a to podmienky príjmu. P. 

Labašková uviedla, že s p. Januščákovou je v kontakte, informovala sa u nej, či už má zo súdu 

priznané výživné na deti, avšak ku dňu konania komisie jej rozhodnutie zo súdu nebolo doručené. P. 

Januščáková je v súčasnosti na rodičovskej dovolenke. 

 

 

Uznesenie č. 4/3/2023  

 

Komisia sociálna, bytová a zdravotná n e o d p o r ú č a starostovi mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves uzatvoriť zmluvu o nájme vyčleneného vybraného bytu so žiadateľkou p. Luciou 

Januščákovou , nakoľko p. Januščáková nespĺňa podmienky nájmu vyčleného vybraného bytu. 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

7 7 0 0 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

p. Labašková uviedla, že členom komisie posielala 2 dni pred zasadnutím komisie do bodu Rôzne 

materiál s názvom Návrh na určenie vyčleneného vybraného bytu pre p. Čeňkovú, ktorá doručila 

svoju žiadosť mestskej časti dňa 27.02.2023. P. Čeňková má 2 deti, v súčasnosti je na rodičovskej 

dovolenke, avšak pracuje ako živnostníčka. 
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Uznesenie č. 5/3/2023  

 

Komisia sociálna, bytová a zdravotná o d p o r ú č a starostovi mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves uzatvoriť zmluvu o nájme vyčleneného vybraného bytu so žiadateľkou p. Annou 

Čeňkovou. 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

7 7 0 0 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K Bodu 3 Žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi 

 

Materiál uviedol : Mgr. Veronika Veslárová    

Z obsahu diskusie:  

P. Labašková navrhla vyradiť zo zoznamu žiadateľov o Jednorázový finančný príspevok v hmotnej 

núdzi p. Ivetu Dydovú, nakoľko sa p. Dydová zamestnala a jej sociálna situácia sa zmenila. 

S navrhnutým členovia komisie súhlasili.  

 

 

Uznesenie č. 6/3/2023 

 

 

Komisia sociálna, bytová a zdravotná odporúča starostovi mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi za rok 2023 p. Anne Šmausovej vo výške 

100 €  
 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

7 7 0 0 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 7/3/2023 

 

 

Komisia sociálna, bytová a zdravotná odporúča starostovi mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi za rok 2023 p. Marcele Zemanovej vo 

výške 100 € 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

7 7 0 0 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Uznesenie č. 8/3/2023 

 

 

Komisia sociálna, bytová a zdravotná odporúča starostovi mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi za rok 2023 p. Ivete Kočišovej vo výške 

100 € 

 

 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

7 7 0 0 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 9/3/2023 

 

 

Komisia sociálna, bytová a zdravotná odporúča starostovi mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi za rok 2023 p. Dušanovi Bruteničovi vo 

výške 100 € 

 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

7 7 0 0 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 10/3/2023 

 

 

Komisia sociálna, bytová a zdravotná odporúča starostovi mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi za rok 2023 p. Milanovi Kovarovičovi vo 

výške 100 € 

 

 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

7 7 0 0 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu 4 Návrh Rokovacieho poriadku Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves  
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Materiál uviedol: Mgr. Erika Labašková 

Z obsahu diskusie: 

P. Labašková predložila materiál Rokovací poriadok komisie, ktorým by sa riadili všetky komisie. 

Nakoľko členovia komisie nemali dostatok času na jeho preštudovanie pred zasadnutím komisie, 

členovia komisie sa zhodli, že návrh sa  prerokuje na ďalšom zasadnutí Komisie.  

 

K bodu 5 Rôzne 

 

Riaditeľka Domu sociálnych služieb SENECIO p. Palúchová ponúkla zapožičanie invalidných 

vozíkov. P. Veslárová navrhla zapožičanie vozíkov spropagovať na stránke mestskej časti poprípade 

v miestnych novinách, aby okolitá verejnosť vedela o tejto možnosti.  

P. Jablonický sa pýtal na Informatívnu správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb 

Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves ku dňu 31.12.2022. P. Labašková mu vysvetlila 

náročnosť tvorby takéhoto plánu. Zároveň uviedla, že sa čaká na Komunitný plán mesta Bratislava 

a následne sa budú zosúlaďovať komunitné plány jednotlivých mestských častí s komunitným 

plánom hlavného mesta. P. Lipková v tejto súvislosti uviedla, že práve v deň zasadnutia komisie, sa 

zúčastnila stretnutia prvej pracovnej skupiny k akčnému plánu hlavného mesta. Materiály poskytne 

na nasledujúcom zasadnutí Komisie. P. Jablonickému bol poskytnutý v tlačenej forme materiál 

Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava - 

Devínska Nová Ves ku dňu 31.12.2022. 

  

Záver 

 

Predsedníčka komisie sa poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie Komisie 

sociálnej, bytovej a zdravotnej ukončila.  

 

 Titul., meno a priezvisko Podpis 

Zapísala  

(gestor komisie) 

 

Mgr. Veronika Kovárová  

 

 

  

Mgr. Erika Labašková 

 

 

Predseda komisie 

 

Mgr. Veronika Veslárová 

 

 

 

 

V Bratislave – Devínskej Novej Vsi, dňa 6.3.2023 

 


