
Zápisnica zo zasadnutia  

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

zo dňa 28.10.2019 

 

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (3). Keďže komisia bola neuznášania schopná prijala len 

stanoviská. 

Program 

1) Privítanie 

2) Jednorazové finančné príspevky 

3) Upravené VZN  ktorým sa upravujú podmienky poskytovania príspevkov sociálnej 

pomoci z rozpočtu mestskej časti a upravené Zásady o poskytovaní finančného 

príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti. 

4) 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.  

 

Stanovisko komisie: žiadateľke Blažejovej poskytnúť príspevok vo výške 50,-€ a 

žiadateľke Bihariovej odporučiť využiť možnosť príspevku na stravu. Žiadateľka 

Grausová si má v zmysle nášho VZN požiadať najskôr o dávku v hmotnej núdzi na 

Úrade práce sociálnych vecí a rodiny. 

 
 

3. 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 navrhla, aby bola možnosť využívať príspevok aj na cestu do 

a z Denného centra (Klubu dôchodcov), aby sa žiadosť o poskytnutie príspevku mohla 

podávať priebežne a nie len raz za rok.  

Predsedníčka komisie navrhla v Článku IV Cieľové skupiny žiadateľov o príspevok na 

dopravu v ods.1 prvá odrážka vylúčiť slová: „ktorý je jeho jediným príjmom“.  

 

       

 



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. 

Tajomníčka komisie navrhla aby sa zmenil Článok IV. Jednorazová dávka v hmotnej 

núdzi ods. 1 nasledovne: „ Môže byť poskytnutá raz ročne občanovi ktorý má trvalý 

pobyt v mestskej časti aspoň 1 rok a ktorý sa dostal do stavu náhlej hmotnej núdze, 

alebo sa ocitol v nepriaznivej sociálnej situácii, okrem náhlych mimoriadnych udalostí 

podľa čl. V. tohto nariadenia. A to z dôvodu, že niektorí žiadatelia si podávajú žiadosť 

o príspevok hneď po prihlásení sa na trvalý pobyt a v krátkom čase sa prehlásia opäť inde. 

 

 

4. Rôzne 

- Predsedníčka komisie si overila či vyhovuje termín zasadnutí tak ako je doteraz, teda 

Harmonogram zasadnutí komisie na budúci rok opäť v pondelky o 17:00 hodine. 

-  Projekt rekonštrukcie denného centra (Klubu dôchodcov) - je požiadavka, aby bol 

bezbariérovo zrekonštruovaný a po vypracovaní by sa mal dostať projekt na 

pripomienkovanie aj do Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej.  

 

 

 

V Bratislave-Devínskej Novej Vsi 

28.10.2019 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Ingrid Zaťková 

Tajomník komisie 

 

 

        Mgr. Veronika Veslárová 

predsedníčka komisie 

 

 


