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Zápisnica zo zasadnutia  

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

zo dňa 25.05.2020 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (4). Z dôvodu pandémie sa zasadnutie komisie uskutočnilo 

v Istra Centre. 

Program 

1) Privítanie 

2) Žiadosť o vyčlenený vybraný byt  

3) Návrh VZN Projekt bývania 

4) VZN o hospodárení s bytmi 

5) VZN o podmienkach na poskytnutie ubytovacieho zariadenia 

6) Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za ich poskytovanie 

7) Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019. 

8) Spôsob mimoriadnej podpory z dôvodu pandémie 

9) Rôzne 

 

 

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

Privítala prítomných členov komisie. Zároveň si členovia komisie odsúhlasili program 

rokovania podľa pozvánky. 

 

2. Žiadosť o vyčlenený vybraný byt  

Komisia prerokovala  žiadosť o nájom vyčleneného vybraného bytu p. Hrdlicovej, zvážila 

jej momentálnu sociálnu situáciu a prijala nasledovné uznesenie. 

 

Komisia sociálna, bytová a zdravotná o d p o r ú č a Miestnej rade mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves odporučiť starostovi mestskej časti uzatvoriť 

nájomnú zmluvu so žiadateľom  na vyčlenený vybraný byt s p. Evou Hrdlicovou na 

jeden rok. 

 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Uznesenie 

prijaté 

4 4 0 0 áno 
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3. Návrh VZN Projekt bývania v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

Pri prerokovaní tohto materiálu vystala otázka čo znamená a ako sa preukazuje, keď sa 

niekto v mestskej časti “dlhodobo zdržiava“.  Z tohto dôvodu komisia navrhla aby sa 

v predložených návrhoch VZN bral do úvahy len trvalý pobyt uchádzača. Pri 

rozhodovaní či prenajímať byty na dobu určitú alebo neurčitú komisia vzala do úvahy, 

že nájom bytu je možné pri dobe neurčitej vypovedať len v zákon stanovenom dôvode 

podľa §711 OZ. Prenájom sa ponechá vo VZN na dobu určitú. 

 

Komisia sociálna, bytová a zdravotná o d p o r ú č a  Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č......./2020, 

ktorým sa schvaľuje Projekt bývania pre potreby mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves v zmysle predložených pripomienok 

 

4. Návrh VZN o hospodárení s bytmi 

Pri rozhodovaní či prenajímať byty na dobu určitú alebo neurčitú komisia vzala do úvahy, 

že nájom bytu je možné pri dobe neurčitej vypovedať len v zákon stanovenom dôvode 

podľa §711 OZ. Prenájom sa ponechá vo VZN na dobu určitú. 

 

Komisia sociálna, bytová a zdravotná prerokovala návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č......./2020, ktorým sa schvaľujú Zásady 

Hospodárenia s bytmi mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a prijala nasledovné 

uznesenie: 

 

Komisia sociálna, bytová a zdravotná o d p o r ú č a Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č......./2020, ktorým sa 

schvaľujú Zásady Hospodárenia s bytmi mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves v zmysle predložených pripomienok. 

 

 

 

 

 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Uznesenie 

prijaté 

4 4 0 0 áno 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Uznesenie 

prijaté 

4 4 0 0 áno 
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5. VZN o podmienkach na poskytnutie ubytovacieho zariadenia 

Komisia sociálna, bytová a zdravotná prerokovala návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č......./2020, ktorým sa schvaľujú 

podmienky pre poskytnutie ubytovacieho zariadenia v mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves  a prijala nasledovné uznesenie: 

 

Komisia sociálna, bytová a zdravotná o d p o r ú č a  Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č......./2020, ktorým sa 

schvaľujú podmienky pre poskytnutie ubytovacieho zariadenia v mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

 

 

 

 

6. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za ich poskytovanie 

Komisia prerokovala návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za ich 

poskytovanie, v ktorom je premietnutá zmena legislatívy a súčasný reálny stav 

poskytovania sociálnych  služieb mestskou časťou a prijala nasledovné uznesenie: 

Komisia sociálna, bytová a zdravotná o d p o r ú č a  Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č......./2020, o poskytovaní 

sociálnych služieb a úhradách za ich poskytovanie. 

 

 

 

7. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019. 

Komisia prerokovala Správu na zasadnutí 11.05.2020 a na dnešnom zasadnutí prijala 

uznesenie: 

Komisia sociálna, bytová a zdravotná o d p o r ú č a  Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves zobrať na vedomie Správu o plnení 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Uznesenie 

prijaté 

4 4 0 0 áno 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Uznesenie 

prijaté 

4 4 0 0 áno 
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Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019 v zmysle predložených 

pripomienok zo dňa 11.05.2020 

 

 

 

8. Spôsob mimoriadnej podpory z dôvodu pandémie 

Vedúca oddelenia informovala o možnostiach mestskej časti poskytnúť pomoc 

rodinám postihnutých pandémiou Covit-19 Corona ako aj zverejnením tejto možnosti. 

Zatiaľ nemá mestská časť žiadne žiadosti čo by spadali do tejto kategórie. V prípade 

že mestská časť bude mať žiadosti o takúto pomoc predloží ich na prerokovanie do 

komisie. 

 

9. Rôzne 

- P. Čurda sa priklonil k pripomienke predsedníčky komisie o absencii bezbariérových 

bytoch a ich nedostatku v mestskej časti. Mestská časť nemá momentálne k dispozícii 

žiadny bezbariérový byt a bola by potreba, keďže pohybovo znevýhodnení občania sú 

v inom postavení na trhu práce a nemajú možnosť si zabezpečiť bývanie 

prostredníctvom hypotekárnych úverov. Predsedníčka komisie uviedla, že prípadná 

rekonštrukcia musí byť v súlade s Vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie 

  

- p. Čeplíková dala iniciatívne do pozornosti  článok "Desatoro pre seniorov v čase 

krízy"v ktorom je aj kvalitné cvičenie pre seniorov pripravené Biomedicínskym 

centrom Slovenskej akadémie vied. Tento prisľúbila poslať všetkým členom komisie. 

 

- P. Čurda sa dožadoval informácie ohľadne terasy M. Marečka kedy sa bude realizovať 

rekonštrukcia, je to tam nebezpečné. 

V Bratislave-Devínskej Novej Vsi, 25.05.2020 

 

 

Zapísala: Ing. Ingrid Zaťková 

Tajomník komisie  

    Mgr. Veronika Veslárová 

predsedníčka komisie 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Uznesenie 

prijaté 

4 4 0 0 áno 


