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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 08.11.2016 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Možnosť vypísania súťaže – objekt na Znievskej ulici  
2. Žiadosť o prenájom budovy – Centrum na obnovu rodiny  
3. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom pre 

starších občanov 
4. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom mladej 

rodiny 
5. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov 
6. Plnenie uznesenia č. 606/2008 v znení uznesenia č. 107/2011: Uvoľnenie finančných prostriedkov 

z rozpočtu hlavného mesta na vyplatenie účelovej dotácie na vybudovanie lodenice v Karloveskej 
zátoke 

 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 17:30 h. 
 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. arch. Lucia Štasselová. Komisia 
odsúhlasila zmenu programu doplnením bodu 6. 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál o možnosti vypísania súťaže – objekt na 
Znievskej ulici. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu žiada sekciu správy nehnuteľností 
o vypísanie výberového konania na prenájom budovy na Znievskej ulici č. 26 v Bratislave na účely 
sociálne, zdravotné alebo školské v termíne do 30.12.2016.  
Zároveň komisia berie na vedomie ústnu informáciu Evanjelickej cirkvi v Petržalke o pripravenosti 
prevádzkovať objekt na sociálne účely.  
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 3 
 
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Žiadosť o prenájom budovy záchytky v Mlynskej 
doline (areál ZOO) za účelom prevádzkovania Centra na obnovu rodiny – útulku“, ktorý predložila Mgr. 
Zuzana Spiessová, predsedníčka pobočky Bratislava a Trnava Spoločnosti priateľov detí z detských 
domovov Úsmev ako dar. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu berie na vedomie žiadosť o prenájom budovy 
od Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. 
Komisia žiada oddelenie sociálnych vecí o stanovisko k potrebnosti ponúkanej služby v rámci tvorby 
nového komunitného plánu od Úsmevu ako dar. 
Komisia zároveň žiada sekciu správy nehnuteľností o poskytnutie informácie, či má Hlavné mesto SR 
Bratislavy k dispozícii vhodný objekt, kde by sa mohla táto služba poskytovať. 
Komisia tiež žiada sekciu správy nehnuteľností o informáciu, aké legislatívne kroky sú potrebné, aby 
bolo možné pôvodný projekt záchytky uviesť do užívania. 
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Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    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 pre starších občanov, ktorý predložil JUDr. 
Michal Ovsaník, vedúci oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. zaradi ť žiadate ľa do zoznamu žiadate ľov o nájom obecného bytu: 
- Edwarda Jodlowskeho. 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
2. súhlasi ť so zaradením žiadate ľky do zoznamu žiadate ľov o nájom obecného bytu s udelením 
výnimky zo skuto čnosti, že bola nájomcom bytu: 
- Gabriely Sulčanovej. 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. nesúhlasi ť s udelením výnimky pre nezaradenú žiadate ľku z dôvodu nesplnenia podmienok: 
- Alžbetu Felediovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    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 v projekte Dom mladej rodiny, ktorý predložila JUDr. Oľga 
Zemanová, pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. súhlasi ť so zaradením žiadate ľky do zoznamu žiadate ľov o zámenu bytu: 
- Timei Luptákovej. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 4    proti: 2    zdržali sa: 1 
 
2. súhlasi ť so zaradením žiadate ľa do zoznamu žiadate ľov o zámenu bytu: 
- Mária Bornemiszu. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 0    proti: 1    zdržali sa: 6 
 
 
K bodu 5: 
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: 
- Jánom Balážom, 
- Róbertom Szaszamom. 
Hlasovanie: 
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prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. vyradi ť z poradovníka žiadate ľov o nájom obecného bytu a zo zoznamu žiadate ľov o nájom 
obecného bytu z dôvodu nedoru čenia požadovaných dokladov: 
- Hajnalku Szücsovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. nezaradi ť žiadate ľku do poradovníka a do zoznamu žiadate ľov o nájom obecného bytu, 
nako ľko hlavné mesto eviduje vo či žiadate ľke dlh: 
- Terezu Csinovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. súhlasi ť s udelením výnimky zo skuto čnosti, že žiadate ľ bol vlastníkom bytu a uzatvori ť 
s ním nájomnú zmluvu: 
- Jozef Sztojka. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 0    proti: 2    zdržali sa: 4 
 
5. súhlasi ť so zaradením žiadate ľov do zoznamu žiadate ľov o zámenu bytu: 
- Renáta Plunárová, 
- Michal Topor, 
- Ingrid Kollárová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
6. nesúhlasi ť s udelením výnimky pre nezaradenú žiadate ľku z dôvodu nesplnenia podmienok: 
- Dagmar Mikuličovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
7. nesúhlasi ť s obnovením nájmu a vyzva ť žiadate ľov k odovzdaniubytu: 
- Renátu Moise a Petra Tamášiho 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
8. Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja  bývania Mestského zastupite ľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy navrhuje prehodnotenie  zmluvy o spolupráci z roku 2006 
uzavretej medzi hlavným mestom a neziskovou organiz áciou Lepší svet na základe ktorej 
mesto prenajíma 4 byty pre klientov Lepšieho sveta.  Prípadne komisia navrhuje nahradi ť 
existujúcu nevypovedate ľnú zmluvu o spolupráci novou zmluvou, ktorá bude po drobnejšie 
definova ť práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj možnos ť ukon čenia spolupráce iným 
spôsobom než dohodou.   
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 6: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Plnenie uznesenia č. 606/2008 v znení 
uznesenia č. 107/2011: Uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta na vyplatenie 
účelovej dotácie na vybudovanie lodenice v Karloveskej zátoke“, ktorý predložila Dana Čahojová, 
poslankyňa mestského zastupiteľstva a starostka MČ Karlova Ves. 
Stanovisko: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu trvá na plnení všetkých prijatých uznesení 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, rovnako aj uznesenia č. 
107/2011. 
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Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r. 
                                                     predsedníčka komisie 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 09.11.2016 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 
 


