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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
Komisia sociálna a bytová Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

 

          

 

 
Zápisnica č. 3/2019  

z rokovania Komisie sociálnej a bytovej  Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Rača 

konanej dňa 06.03.2019 

 

 

Prítomní:  Ing. M. Dobrotková, MPH,  D. Gelingerová, Mgr. M. Luknárová, Mgr. B. Belanová,  

M. Šujancová, Mgr. H. Krovinová 

 

Ospravedlnení:      A. Khandl 

   

Program:  1)    Schválenie programu 

2)    Návrh na predĺženie doby nájmu k obecnému nájomnému bytu  

3)    Ekonomické oprávnené náklady v dennom stacionári, zariadení starostlivosti o deti 

do troch rokov veku dieťaťa, domácej opatrovateľskej služby 

4)    Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 

a v znení VZN č. 5/2018  

5)    Rôzne  

      

1) Komisia sociálna a bytová  (ďalej len „KSB“) schválila program rokovania    
 

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Ing. M. Dobrotková, MPH poslanec – predseda ✓    

D. Gelingerová poslanec ✓    

Mgr. M. Luknárová poslanec ✓    

Mgr. B. Belanová neposlanec - odborník ✓    

A. Khandl neposlanec - odborník -    

M. Šujancová neposlanec – odborník ✓    

HLASOVANIE SPOLU:  5 - - 

 

2) Návrh na predĺženie doby nájmu k obecnému nájomnému bytu 

Uznesenie č. 1/06/03/2019 

KSB odporúča predĺženie doby nájmu k obecnému nájomnému bytu č. 12 na ulici Podbrezovská 

28/A v Bratislave, garsónka o rozlohe 31,51 m2  v zmysle VZN č. 1/2012 o nájme bytov zo dňa 15. 

mája 2012 v znení VZN č. 4/2017 zo dňa 23. mája 2017 na dobu určitú     

1 rok: od 15.05.2019 do 14.05.2020 vrátane.  
  

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Ing. M. Dobrotková, MPH poslanec – predseda ✓    

D. Gelingerová poslanec ✓    

Mgr. M. Luknárová poslanec ✓    

Mgr. B. Belanová neposlanec - odborník ✓    

B. Khandl neposlanec - odborník -    

M. Šujancová neposlanec - odborník ✓    

HLASOVANIE SPOLU:  5 - - 
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Uznesenie č. 2/06/03/2019 

KSB odporúča predĺženie doby nájmu k obecnému nájomnému bytu č. 2 na Karpatskom námestí 

22 v Bratislave, garsónka o rozlohe 25,70 m2 v zmysle VZN č. 1/2012 o nájme bytov zo dňa                

15. mája 2012 v znení VZN č. 4/2017 zo dňa 23. mája 2017 na dobu určitú     

1 rok: od 01.06.2019 do 31.05.2020 vrátane.  
  

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Ing. M. Dobrotková, MPH poslanec – predseda ✓    

D. Gelingerová poslanec ✓    

Mgr. M. Luknárová poslanec ✓    

Mgr. B. Belanová neposlanec - odborník ✓    

C. Khandl neposlanec - odborník -    

M. Šujancová neposlanec - odborník ✓    

HLASOVANIE SPOLU:  5 - - 
 

 

Uznesenie č. 3/06/03/2019 

KSB odporúča predĺženie doby nájmu k obecnému nájomnému bytu č. 8 na ulici Hagarova  15                

v Bratislave, 2-izbový o rozlohe 60,64 m2 v zmysle VZN č. 1/2012 o nájme bytov zo dňa 15. mája 

2012 v znení VZN č. 4/2017 zo dňa 23. mája 2017 na dobu určitú  1 rok: od 01.05.2019 do 

30.04.2020 vrátane.  
  

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Ing. M. Dobrotková, MPH poslanec – predseda ✓    

D. Gelingerová poslanec ✓    

Mgr. M. Luknárová poslanec ✓    

Mgr. B. Belanová neposlanec - odborník ✓    

D. Khandl neposlanec - odborník -    

M. Šujancová neposlanec - odborník ✓    

HLASOVANIE SPOLU:  5 - - 
 

 

3) Ekonomické oprávnené náklady v dennom stacionári, zariadení starostlivosti o deti do troch 

rokov veku dieťaťa, domácej opatrovateľskej služby 

 

Stanovisko č. 4/06/03/2019 

KSB berie na vedomie predložený materiál týkajúci sa ekonomicky oprávnených nákladov za rok 

2018 v dennom stacionári, v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a v domácej 

opatrovateľskej službe a informácie o domácej opatrovateľskej službe. 

Zároveň členovia komisie oceňujú výpočet Ekonomicky oprávnených nákladov vo všetkých troch 

sociálnych službách, ktoré MČ Bratislava-Rača poskytuje svojim občanom. Odporúčajú, aby sa 

občanom Rače dávali informácie o ponúkaných službách, o cenách, ktoré za ne platia prijímatelia 

sociálnych služieb (občania – klienti) a aj o nákladoch, ktoré vynakladá MČ Bratislava-Rača 

v rámci realizácie sociálneho programu pre seniorov v dennom stacionári, pre seniorov 

poskytujúcim domácu opatrovateľskú službu, starostlivosť o deti do troch rokov veku dieťaťa. MČ 

Bratislava-Rača, ako jedna z mála obcí na Slovensku trvalo poskytuje možnosť umiestnenia pre 

deti (v jasliach) v súčasnosti je to zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Tak 

isto je veľkou pýchou denný stacionár. Denné stacionáre sa na Slovensku zatvárajú, hoci sú veľmi 

potrebné pre seniorov, ktorí tak nemusia byť umiestnení v pobytových zariadeniach mimo svojej 

rodiny a svojho domova. 

KSB ďakuje zamestnancom, ktorí sa podieľali na príprave materiálu týkajúcich sa ekonomicky 

oprávnených nákladov za denný stacionár, zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku 

dieťaťa a domácej opatrovateľskej službe, ktorý je náročný a informuje o finančnej náročnosti pre 

mestskú časť.  
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MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Ing. M. Dobrotková, MPH poslanec – predseda ✓    

D. Gelingerová poslanec ✓    

Mgr. M. Luknárová poslanec ✓    

Mgr. B. Belanová neposlanec - odborník ✓    

E. Khandl neposlanec - odborník -    

M. Šujancová neposlanec - odborník ✓    

HLASOVANIE SPOLU:  5 - - 

 

 

4) Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 a v znení VZN č. 

5/2018 

Stanovisko č. 5/06/03/2019 

KSB odporúča  starostovi MČ Bratislava-Rača schváliť dotáciu pre nasledovnú organizáciu: 

 

Občianske združenie svätého Jozefa (skákací hrad, propagácia) 325,- € 

 
MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Ing. M. Dobrotková, MPH poslanec – predseda ✓    

D. Gelingerová poslanec ✓    

Mgr. M. Luknárová poslanec ✓    

Mgr. B. Belanová neposlanec - odborník ✓    

F. Khandl neposlanec - odborník -    

M. Šujancová neposlanec - odborník ✓    

HLASOVANIE SPOLU:  5 - - 

 

 

Stanovisko č. 6/06/03/2019 

KSB odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Rača schváliť dotáciu pre 

nasledovné organizácie: 

 

Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 (občerstvenie, darčeky pri príležitosti 

posedenia ku Dňu matiek, posedenia dôchodcov a jubilantov a Mikulášske posedenie pre 

deti) 

 

500,- € 

Občianske združenie Varianty (tlačiareň, tonery do tlačiarne, nákup odbornej 

literatúry, materiálne zabezpečenie divadelného predstavenia, kancelárske potreby 

a materiál, tlač propagačných materiálov) 

 

1.100,- € 

Jednota dôchodcov na Slovensku - ZO Krasňany (dopravné náklady, vstupné) 700,- € 

Občianske združenie STOPA Slovensko (medicínsky materiál, pracovná terapia, 

príspevok na električenky, položky na pre pracovnú terapiu) 

760,- € 

Slovenský zväz invalidov - ZO Rača (ubytovanie, vstupné na termálne kúpalisko) 1.000,- € 

Jednota dôchodcov na Slovensku - ZO Rača (doprava, vstupenky, ubytovanie, 

prehliadka Kremnice, Banskej Štiavnice) 
1.385,- € 

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (ubytovanie, stravovanie pre 2 deti) 616,- € 

OZ Vagus, občianske združenie (medicínsky materiál, pohonné hmoty, materiál 

potrebná na výkon projektu, kancelárske potreby) 
  950,-€ 

Mládež ulice, občianske združenie (všeobecný materiál) 2.000,- € 

Deti a dorast, s.r.o (predeľovací regál, závesný systém na fitlopty, propagácia - plagáty, 

banery, príprava a tlač edukačných materiálov, tlačiareň) 
2.000,- € 

Raná starostlivosť, n.o. (nákup videokamery, dataprojektora) 1.000,- € 
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MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Ing. M. Dobrotková, MPH poslanec – predseda ✓    

D. Gelingerová poslanec ✓    

Mgr. M. Luknárová poslanec ✓    

Mgr. B. Belanová neposlanec - odborník ✓    

G. Khandl neposlanec - odborník -    

M. Šujancová neposlanec - odborník ✓    

HLASOVANIE SPOLU:  5 - - 

 

 

 

5) Rôzne 

 

- KSB odporúča preveriť právnemu oddeleniu, či zverejňovanie informácií o nájomcoch 

obecných bytov a predlžovania doby nájmu nie je v rozpore so smernicou EU o ochrane 

osobných údajov GDPR.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Helena Krovinová v. r.           Ing. Milada Dobrotková, MPH v. r. 

                           predsedníčka KSB 


