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 Prítomní: Mgr. Stanislav Hrda, MUDr. Jana Kosnáčová, Ing. Margita Majdáková, Mgr. Simona Petrík, Bc. Jana 

Žilecká, Mgr. Erika Antaličová, JUDr. Jana Mucsková 

 

Ospravedlnení:     

 

Neprítomní:  Ing. Daniela Záhradníková  

 

Program: 
 

1. Schválenie programu. 

2. Predstavenie oddelenia sociálnych vecí – prezentácia. 

3. Správa o poskytnutých jednorazových finančných príspevkoch za obdobie od 1.1.2021 do 

31.12.2022 – informatívny materiál. 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ..../2023, ktorým sa 

mení všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 zo dňa 17.12.2019 o poskytovaní finančného príspevku 

na zabezpečenie stravovania pre seniorov v znení VZN č. 4/2020 zo dňa 15.10.2020. 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ..../2023, ktorým sa 

mení všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 zo dňa 15.12.2020 o poskytovaní nenávratných 

finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 

6. Rôzne. 

 

 

K bodu 1: Schválenie programu. 

 

Uznesenie k bodu 1: Členovia komisie žiadajú presunúť bod 2 na záver programu. 

 

Hlasovanie k bodu 1: prít: 5 za:   5           proti: 0 zdržal sa: 0 
 

 

K bodu 2: Správa o poskytnutých jednorazových finančných príspevkoch za obdobie od 1.1.2022 do 

31.12.2022 – informatívny materiál 
 

Uznesenie k bodu 2: Členovia komisie berú na vedomie. 

 

Hlasovanie k bodu 2: prít: 5 za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 3: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ..../2023, kto-

rým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 zo dňa 17.12.2019 o poskytovaní finančného príspevku na 

zabezpečenie stravovania pre seniorov v znení VZN č. 4/2020 zo dňa 15.10.2020. 

 

Uznesenie k bodu 3: Členovia komisie súhlasia so znením návrhu VZN a návrh odporúča predložiť na zasadnutie 

miestneho zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie k bodu 3: prít: 5 za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 4: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ..../2023, kto-

rým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 zo dňa 15.12.2020 o poskytovaní nenávratných finančných 

príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 

 

Uznesenie k bodu 4: Členovia komisie odporúčajú vypustiť podmienku trvalého pobytu 1 rok v § 3 a v § 7 z dôvodu 

sprístupnenia pomoci všetkým obyvateľom Karlovej Vsi, aj tým skôr prisťahovaným. Po úprave znenia odporúčajú 

členovia komisie predložiť návrh do miestneho zastupiteľstva. 



   

 

Hlasovanie k bodu 4: prít: 5 za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 5: Predstavenie oddelenia sociálnych vecí – prezentácia 
 

Uznesenie k bodu 5:  Členovia komisie berú na vedomie. 

 

Hlasovanie k bodu 5: prít: 5 za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

Predseda komisie sa poďakoval prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil. 

 

Za správnosť: Mgr. Stanislav Hrda – predseda komisie 

 

Zapísala: Mgr. Mária Poláchová – tajomníčka komisie 


