
     Z á p i s n i c a            
           č. 5 
 
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava - Nové Mesto, konaného dňa  22. 6. 2011. 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny. 
  
Program podľa pozvánky: 
1. O t v o r e n i e. 
2. Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení MR a MZ MČ BNM a Komisie SVaB 
3. Prerokovanie materiálov na zasadnutie MR MČ BNM dňa 6. 9. 2011. 
4. Prerokovanie materiálov z bytového oddelenia 
5. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazových finančných výpomocí  a letnej detskej  
    rekreácie pre deti zo sociálne slabších rodín 
6. Rôzne 
 

K bodu č. 1 
 
Zasadnutie komisie otvoril a prítomných privítal Ing. Martin Bartoš, predseda komisie. 
Privítal aj JUDr. Dušana Jahelku, vedúceho oddelenia bytového a sociálnych služieb 
miestneho úradu a Ing. Janu Tlačíkovú, poverenú vedením oddelenia pre SBaNP MÚ BNM. 
Vzhľadom k tomu, že komisia nebola uznášaniaschopná, predseda komisie Ing. Bartoš 
navrhol prerokovať len bod č. 5 s tým, že účasť p. Ing. Gašpierika bude per rollam. 
Hlasovanie : hlasovali : 3, za : 3.  
 

K bodu č.  5 
1/ Letná detská rekreácia pre deti zo sociálne slabších rodín v roku 2011 
Na rokovanie komisie bol predložený zoznam detí na letnú rekreáciu, prehľad financovania    
a prieskum trhu, ktorý bol vykonaný v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
v znení neskorších predpisov. Pani Janovičová informovala členov komisie o postupe pri 
výbere organizátora a zoznamu detí. Oddelenie bytové a sociálnych služieb MÚ BNM 
vyžiadalo od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava zoznam detí zo sociálne 
slabších rodín vo veku od 6 do 16 rokov, zoznam detí zverených do starostlivosti 
nahrádzajúcej starostlivosť  rodičov a zoznam detí rodičov, ktorí poberajú náhradné výživné. 
Tento navrhol 28 detí, z ktorých rodičia prihlásili 14 detí. Individuálnou formou žiadosti 
o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na úhradu letnej detskej rekreácie pre svoje 
dieťa požiadali tri matky, ktoré boli oslovené na základe nahlásenia zo základných škôl našej 
mestskej časti. Letná detská rekreácia bude organizovaná prostredníctvom občianskeho 
združenia "Pre radosť" so sídlom na Jasovskej 27 v Bratislave. Po schválení starostom 
mestskej časti p. Mgr. Rudolfom Kusým sa deti budú rekreovať v čase od 7. do 16. 7. 2011 v 
rekreačnom zariadení Duchonkaland, Prašice pri Piešťanoch. Cena poukazu je 155,- €.  
Celková suma za pobyt 17 detí predstavuje 2 635, €, čo je v súlade so schváleným rozpočtom 
mestskej časti na rok 2011 a bodom VI. Zásad poskytovania finančných výpomocí 
obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktoré boli schválené Miestnym  
zastupiteľstvom  mestskej  časti  Bratislava  -  Nové Mesto uznesením č. 2/16 dňa 17. 3. 2011 
v znení dodatku schváleného uznesením č. 5/20 dňa 16. 6. 2011. 
Individuálne komisia prerokovala a odporučila tieto žiadosti o poskytnutie jednorazovej 
finančnej výpomoci na úhradu letnej detskej rekreácie : 
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1/ Benčičová Jana, Bojnická 21, Bratislava, 
2/ Káčerová Anna, Chemická 5, Bratislava, 
3/ Dvorská Janette, Nobelova 8, Bratislava. 
 

Uznesenie č. 5/5 

Komisia sociálnych vecí a bývania MZ MČ BNM prerokovala organizovanie letnej detskej 
rekreácie a výber detí zo sociálne slabších rodín z mestskej časti Bratislava - Nové Mesto       
a odporučila účasť 17 detí podľa priloženého zoznamu s finančnou úhradou 155,- € za jedno 
dieťa, spolu 2 635,- € z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Taktiež prerokovala 
a odsúhlasila výber občianskeho združenia Pre radosť, Jasovsaká 27, Bratislava na 
zabezpečenie tejto rekreácie v čase od 7. do 16. 7. 2011 v rekreačnom zariadení 
Duchonkaland, Prašice pri Topoľčanoch. Hlasovanie : hlasovali : 3, za : 3.      
 
2/ Lauko Richard, Bratislava – Nové Mesto - žiada o poskytnutie JFV na preklenutie 
finančnej tiesne do vyplatenia dávky v hmotnej núdzi z ÚPSVaR. Komisia prerokovala 
podanú žiadosť na predchádzajúcom zasadnutí a túto žiadala doplniť o potvrdenie, že 
menovaný nie je poberateľom invalidného dôchodku. Pán Lauko predložil požadované 
potvrdenie a komisia mu odporučila poskytnúť 100,- €.  Hlasovanie: hlasovali :  3, za: 3.  
3/ Dobrovodská Anna, Šancová 88 - žiada o poskytnutie JFV na preklenutie finančnej tiesne 
do vyplatenia dávky v hmotnej núdzi.  Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila 
priznať 150,- €. Hlasovanie: hlasovali : 3, za 3. 
4/ Zbořilová Magdaléna, Riazanská 42 – žiada o poskytnutie finančnej výpomoci na 
preklenutie finančnej tiesne do priznania dávky v hmotnej núdzi. Komisia po prerokovaní 
sociálnej situácie rodiny odporučila poskytnúť 150,- € v súlade s platnými zásadami. 
Hlasovanie: hlasovali : 3, za: 3. 
5/ Tatranský Marián, Bojnická 25 – žiada o poskytnutie finančnej výpomoci na preklenutie 
finančnej tiesne do priznania dávky v hmotnej núdzi. Komisia prerokovala žiadosť 
menovaného a odporučila poskytnúť 150,- €. Hlasovanie: hlasovali : 3, za: 3 
6/ Takáč Ladislav, Vajnorská 30 - žiada o finančnú výpomoc na úhradu nedoplatku za 
služby spojené s bývaním v roku 2010 a na zakúpenie ošatenia. Komisia po prerokovaní 
žiadosti odporučila poskytnúť 130,- €. Hlasovanie : hlasovali : 3, za: 3. 
7/ Krátka Viera, Račianska 7 - žiada o poskytnutie finančnej výpomoci na zakúpenie 
ošatenia. Komisia prerokovala podanú žiadosť a odporučila poskytnúť 130,- €. Hlasovanie: 
hlasovali : 3, za: 3. 
8/ Rovenský Pavol, Bartoškova 4 - žiada o poskytnutie JFV na úhradu nedoplatku za služby 
spojené s bývaním za rok 2010. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a odporučila 
poskytnúť 80,- €. Hlasovanie : hlasovali : 3, za: 3. 

K bodu č. 6 
Ing. Bartoš, informoval členov komisie o nasledujúcom zasadnutí, ktoré bude dňa               
20. 9. 2011 a poďakoval im za aktívnu účasť na rokovaní.   
 
            Ing. Martin Bartoš 
                 predseda  komisie v. r. 
Zapísala : Janovičová 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


