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KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A ROZVOJA BÝ VANIA 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctv a a rozvoja bývania MsZ 

zo dňa 06.09.2016 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Rozhodnutie č. 17/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti 

mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonávať funkciu procesného  
opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho 
súdneho poriadku 

2. Návrh na schválenie projektového zámeru – zriadenie zariadenia sociálnych služieb domova na pol 
ceste, v priestoroch ubytovne Fortuna, Agátová 1/A  

3. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom mladej 
rodiny 

4. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov 
5. Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2015 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 11:00 h – 12:45 h. 
 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. arch. Lucia Štasselová. Nakoľko 
komisia nebola spôsobilá uznášať sa, k jednotlivým prerokovaným bodom boli prijaté stanoviská. 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Rozhodnutie č. 17/2016 primátora hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy vykonávať funkciu procesného opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, 
Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku“, ktorý predložil JUDr. Ivo 
Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy. 
Stanovisko: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť rozhodnutie č. 17/2016 primátora hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy vykonávať funkciu procesného opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, 
Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Návrh na schválenie projektového zámeru – 
zriadenie zariadenia sociálnych služieb domova na pol ceste, v priestoroch ubytovne Fortuna, 
Agátová 1/A“, ktorý predložil JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy. 
Stanovisko: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť realizáciu projektového zámeru - zriadenia 
zariadenia sociálnych služieb domova na pol ceste, v priestoroch ubytovne Fortuna za podmienky, že 
projekt bude finančne realizovaný prostredníctvom Integrovaného operačného programu so 
spoluúčasťou hlavného mesta vo výške 5% z celkových nákladov. 
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Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 3: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál týkajúci sa žiadateľov o obecný nájomný byt 
a nájomcov obecných nájomných bytov v projekte Dom mladej rodiny, ktorý predložila JUDr. Oľga 
Zemanová, pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
Stanovisko: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľkou s udelením výnimky z príjmu a zo skuto čnosti, že bola v 
minulosti vlastní čkou bytu: 
- Danielou Nochtovou.  
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 4: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál týkajúci sa žiadateľov o obecný nájomný byt 
a nájomcov obecných nájomných bytov mimo projektov, ktorý predložila Jarmila Singhoferová, 
pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
Stanovisko: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi: 
- Luciou Vavrekovou, 
- Jozefom Sztojkom.  
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. obnovi ť nájom so žiadate ľkou na dobu ur čitú - 2 roky: 
- Eleonórou Bertókovou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. súhlasi ť so stiahnutím výpovede s: 
- Jozefom Kondrkom. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. obnovi ť nájom so žiadate ľmi s notárskou zápisnicou na dobu ur čitú - 2 roky: 
- Karolom Petríkom a Michaelou Petríkovou, 
- Pavlom Vidom a Rozáliou Vidovou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. obnovi ť nájom so žiadate ľkou na dobu ur čitú - 2 roky s udelením výnimky z príjmu: 
- Máriou Mezeiovou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
6. nezaradi ť žiadate ľku do zoznamu žiadate ľov o nájom obecného bytu, nako ľko nedosahuje 
stanovený príjem (zárove ň komisia odporú ča žiadate ľke poda ť si žiados ť o ubytovanie 
v ubytovni): 
- Zuzanu Jurkovičovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
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7. nezaradi ť žiadate ľa do zoznamu žiadate ľov o nájom obecného bytu, nako ľko nedosahuje 
stanovený príjem a bol nájomcom bytu: 
- Dušana Vašinu. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
8. súhlasi ť so zaradením žiadate ľky do poradovníka žiadate ľov o nájom obecného bytu: 
- Jany Veselej. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 3    proti: 2    zdržali sa: 0 
 
9. súhlasi ť s preradením žiadate ľky zo zoznamu žiadate ľov o nájom obecného bytu mimo 
projektov do zoznamu žiadate ľov v projekte Dom pre starších ob čanov: 
- Aleny Jarošovej. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
10. opätovne predloži ť na najbližšom zasadnutí komisie dopl ňujúce informácie o rodinnom 
stave, príjme a bytových pomeroch detí Violy Tamáši ovej: 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 4    proti: 1    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 5: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Ročná správa o stave obecného bytového fondu 
za kalendárny rok 2015“, ktorý predložil Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu. 
Stanovisko: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zobrať na vedomie Ročnú správu o stave obecného 
bytového fondu za kalendárny rok 2015. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r. 
                                         predsedníčka komisie 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 07.09.2016 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 
 


