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

 

 
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ 
zo dňa 04.04.2017 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Návrh nového Štatútu Krízového centra REPULS  
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v Krízovom centre REPULS 
3. Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy 
4. Aktualizácia Zásad poskytovania finančného príspevku mnohodetným rodinám 
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 
 

Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 17:45 h. 
 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. arch. Lucia Štasselová. Nakoľko 
komisia nebola spôsobilá uznášať sa pri prerokovávaní posledných 3 materiálov bodu č. 7, boli prijaté 
stanoviská. 
 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Návrh nového Štatútu Krízového centra 
REPULS“, ktorý predložila Mgr. Marcela Gbelecová, riaditeľka sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva 
a športu. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča primátorovi hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy podpísať nový Štatút Krízového centra REPULS s účinnosťou od       
1. mája 2017. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    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 Všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za 
poskytovanú starostlivosť v Krízovom centre REPULS“, 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 Slovenskej republiky Bratislavy 
 
1. zrušiť Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2013 
o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v krízovom stredisku 
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2. schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v Krízovom centre REPULS 
s účinnosťou od 1. mája 2017.  
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 „Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny 
príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy“, 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 Slovenskej republiky Bratislavy schváliť dodatok č. 3 Zriaďovacej listiny príspevkovej 
organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy s účinnosťou od 15. mája 2017. 
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 „Aktualizácia Zásad poskytovania finančného 
príspevku mnohodetným rodinám“, 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 Slovenskej republiky Bratislavy schváliť Zásady poskytovania finančného príspevku 
mnohodetným rodinám s účinnosťou od 1. júla 2017. 
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 odporúča primátorovi: 
 
1. uzatvoriť zmluvu so žiadateľmi: 
- Petrom Karasom, 
- Martou Krivosudskou, 
- Jarmilou Škarbovou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 8    proti: 1    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasiť so zámenou bytu u žiadateľa: 
- Igora Vizváriho. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. súhlasiť s obnovením nájmu žiadateľky na dobu určitú – 2 roky s notárskou zápisnicou: 
- Oľgy Domeovej. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 8    proti: 1    zdržali sa: 0 
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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. 
Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. uzatvoriť zmluvu so žiadateľkou: 
- Martinou Harničarovou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 8    proti: 1    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasiť so zámenou bytu u žiadateľky: 
- Michaely Hornáčkovej. 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    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 odporúča primátorovi: 
 
1. súhlasiť so zámenou náhradného bytu u žiadateľky: 
- Jany Žemberyovej. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. uzatvoriť zmluvu so žiadateľmi: 
- Jankou Pálkovou, 
- Janou Takáčovou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
Stanovisko: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
3. súhlasiť so zaradením žiadateľky do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Lucie Vavrekovej. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. opätovne nesúhlasiť so zaradením žiadateľky do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Jany Buchlíkovej. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
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5. súhlasiť s obnovením nájmu žiadateľov na dobu určitú – 2 roky s notárskou zápisnicou: 
- Jána Ižofa, 
- Eriky Šoókyovej. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
6. nesúhlasiť so spoločným nájmom nájomcu Tomáša Bartalského. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
                     Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r.  
                   predsedníčka komisie 
 
 
 
 
V Bratislave, 05.04.2017 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


