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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 14.02.2017 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci pôsobnosti mestských častí hlavného 

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

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

3. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 16:15 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 „Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy vo veci 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 SR Bratislavy schváliť Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci 
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: 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 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. 
Stanovisko: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi: 
- Markom Karnerom, 
- Petrom Mrvom, 
- Jozefínou Priesolovou, 
- Beátou Kulcsárovou. 
Prípadným náhradníkom je Ladislav Vašečka. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
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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 mimo projektov, ktorý predložila Jarmila Singhoferová, 
pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
Stanovisko: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. súhlasi ť so zámenou bytu u žiadate ľky: 
- Ingrid Kollárovej.  
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasi ť s udelením výnimky pre žiadate ľku zo skuto čnosti, že nedosahuje príjem vo výške 
1,2 násobku životného minima a zaradi ť ju do zoznamu žiadate ľov o nájom obecného bytu 
mimo projektov: 
- Jarmilu Hornyákovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 4    proti: 1    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
                     Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r . 
                    predsedníčka komisie 
  
V Bratislave, 15.02.2017 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


