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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 29.11.2016 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Lamač 
2. Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov jesene života 
3. Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa a návrh na poverenie 

vedením rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa 
4. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 - 2019 
5. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom pre 

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

rodiny 
7. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov 
8. Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v r. 2016 
9. Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v rokoch 2014 - 2015 
10. Informácia o počte mnohodetných rodín na území hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2016 
11. Stanovisko k zriadeniu sociálnej služby – útulku pre rodiny a deti „Centrum na obnovu rodiny“ 

Úsmevom ako dar n. o., v priestoroch objektu na Konvalinkovej ulici v Bratislave 
12. Stanovenie termínov zasadnutí komisie na rok 2017 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 16:45 h. 
 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla podpredsedníčka komisie Mgr. Zdenka Zaťovičová. Komisia 
odsúhlasila zmenu programu presunutím poradia niektorých bodov a doplnila do programu bod č. 11. 
K bodom 1 – 3 boli prijaté stanoviská komisie. 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia 
pre seniorov Domov seniorov Lamač“, 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 SR Bratislavy schváliť dodatok č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov 
seniorov Lamač s účinnosťou od 01.03.2017. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    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 dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia 
pre seniorov Domov jesene života“, 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 SR Bratislavy schváliť dodatok č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov 
jesene života s účinnosťou od 01.03.2017. 
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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 „Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej 
organizácie Domov seniorov Archa a návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Domov 
seniorov Archa“, 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 SR Bratislavy:  

A) odvolať PhDr. Annu Hazuchovú z funkcie riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov seniorov 
Archa, Rozvodná 25, 831 01 Bratislava, dňom 31. decembra 2016, 

B) poveriť Ing. Alenu Švolikovú vedením rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, 
Rozvodná 25, 831 01 Bratislava, dňom 1. januára 2017 do dňa vymenovania riaditeľa tejto 
organizácie. 

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 „Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na roky 2017 – 2019“, ktorý predložil JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017- 
2019 a odporúča schváliť navrhovaný rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 
v Programe č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby. 
 
Zároveň komisia navrhuje združiť finančné prostriedky Mestskej časti Bratislava-Dúbravka a Hlavného 
mesta SR Bratislavy za účelom vybudovania detského ihriska v Mestskej časti Bratislava-Dúbravka - 
Obvod č. III. vo výške 30 000 €. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
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 v projekte Dom pre starších občanov, ktorý predložil JUDr. 
Michal Ovsaník, vedúci oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľom s udelením výnimky, že je nájomcom služobného by tu: 
- Petrom Patúcom.  
Prípadným náhradníkom je Jozef Huňka. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
 
K bodu 6: 
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. 
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Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi: 
- Tomášom Batašom a Adrianou Krajčírovou.  
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 6    proti: 1    zdržali sa: 0 
 
2. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľkou: 
- Lenkou Svobodovou.  
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 7: 
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. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. súhlasi ť so zámenou bytu u žiadate ľky: 
- Ingrid Kollárovej.  
Prípadným náhradníkom je Barbora Mančíková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasi ť so zaradením žiadate ľky do zoznamu žiadate ľov o zámenu bytu: 
- Margity Goldschmidtovej. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. súhlasi ť s obnovením nájmu žiadate ľa s udelením výnimky zo skuto čnosti, že nedosahuje 
príjem vo výške 1,2 násobku životného minima na dob u určitú do 30.11.2017 s podmienkou 
úhrady nájomného a služieb vopred na 1 rok: 
- Petra Compela. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. súhlasi ť so zaradením žiadate ľky do zoznamu žiadate ľov o nájom bezbariérového bytu: 
- Jaroslavu Polákovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 8: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Informačná správa o podpore zdravia 
vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v roku 2016“, ktorý predložil JUDr. Ivo Nesrovnal, 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy zobrať na vedomie Informačnú správu o podpore zdravia vykonávanej 
hlavným mestom SR Bratislavou v roku 2016.  
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
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K bodu 9: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného 
mesta SR Bratislavy v rokoch 2014 - 2015“, ktorý predložil JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy zobrať na vedomie Správu o zdravotnom stave obyvateľov hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy v rokoch 2014 - 2015. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 10: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Informácia o počte mnohodetných rodín na 
území hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2016“, ktorý predložil Mgr. Martin Maruška, riaditeľ 
magistrátu. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu berie na vedomie Informáciu o počte 
mnohodetných rodín na území hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2016. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 11: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Stanovisko k zriadeniu sociálnej služby – útulku 
pre rodiny a deti Centrum na obnovu rodiny Úsmevom ako dar n. o., v priestoroch objektu na 
Konvalinkovej ulici v Bratislave“, ktorý predložil Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča podporiť zámer oddelenia 
sociálnych vecí využiť budovu na Konvalinkovej ulici v Bratislave za účelom dočasného zriadenia 
nocľahárne pre ľudí bez domova s prednostným umiestnením žien bez domova v spolupráci 
s mimovládnou organizáciou Depaul do 30.04.2017. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 12: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy stanovila termíny rokovania komisie na rok 2017 nasledovne:             
24. januára, 14. februára, 7. marca, 4. apríla, 2. mája, 6. júna, 5. septembra, 3. októbra, 7. novembra 
a 28. novembra. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
                     Mgr. Zdenka Zaťovičová, v. r. 
                                                             podpredsedníčka komisie 
 
 
V Bratislave, 30.11.2016 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


