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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 02.05.2017 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Vyhodnotenie plnenia Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta 

SR Bratislavy za rok 2016 
2. Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy 

na rok 2017 
3. Informácia o plnení protikorupčného minima pre Bratislavu za rok 2016 
4. Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 

vykonaných na základe splnomocnenia MsZ, uzn. č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015 predkladaná na 
základe uznesenia pokračujúceho MsZ zo dňa 29.3.2017  

5. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov 
6. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom mladej 

rodiny 
 

Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 16:45 h. 
 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. arch. Lucia Štasselová. Komisia 
odsúhlasila doplnenie programu o body č. 1 a 2. 
 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Vyhodnotenie plnenia Realizačného plánu 
Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 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 Slovenskej republiky Bratislavy zobrať na vedomie vyhodnotenie plnenia 
Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 
2016. Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča od budúceho roka kvantifikovať prostredníctvom 
merateľných ukazovateľov plnenia plánu. 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    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 Realizačného plánu Komunitného plánu 
sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017“, 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 prerokovať na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na 
rok 2017. 
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Zároveň komisia žiada: 
 

A) Oddelenie sociálnych vecí, aby oslovilo Oddelenie dopravy, prípadne iné dotknuté oddelenia 
ohľadom dopracovania odpočtu plnenia úloh v oblasti bezbariérovosti (bod č. 17 a č. 18 
návrhu) o konkrétne ukazovatele a doplnenia mapy miest (ak existuje), kde je potrebné 
bariéry odstrániť.  

B) Sekciu sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu o poskytnutie informácie o progrese pri 
rekonštrukcii kotolne v Ubytovni Fortuna. Uvedenú informáciu žiada predložiť na budúce 
zasadnutie komisie. 

Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 0 
 

 
K bodu 3: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy neprerokovala materiál „Informácia o plnení protikorupčného minima 
pre Bratislavu za rok 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 neprerokovala materiál „Informácia o plnení protikorupčného minima 
pre Bratislavu za rok 2016“ a žiada o účasť spracovateľa na budúcom zasadnutí komisie pri 
opätovnom predložení materiálu. 
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 „Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu 
hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 vykonaných na základe splnomocnenia MsZ, uzn. č. 
346/2015 zo dňa 10.12.2015 predkladaná na základe uznesenia pokračujúceho MsZ zo dňa 
29.3.2017“, 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 zobrať na vedomie Informáciu o realizovaných 
zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 vykonaných na základe splnomocnenia 
MsZ, uzn. č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015 predloženú na základe uznesenia pokračujúceho MsZ zo 
dňa 29.3.2017. 
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 mimo projektov, ktorý predložila Jarmila Singhoferová, 
pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. ponechať naďalej v poradovníku žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Janu Steinerovú, 
- Janku Pálkovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. vyradiť z poradovníka žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Janu Veselú. 
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Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. súhlasiť so zaradením žiadateľov do poradovníka žiadateľov o nájom obecného bytu a s 
uzatvorením nájomnej zmluvy: 
- Martina Michajlová, 
- Ladislav Vašečka. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. nesúhlasiť so zaradením žiadateľa do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Petra Mišoviča. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy žiada Oddelenie nájomného bývania o vykonanie kontroly spôsobu 
a rozsahu užívania bytov klientmi Lepšieho sveta n. o. Informáciu a spôsobe a rozsahu 
užívania bytov žiada predložiť na budúce zasadnutie komisie. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
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: 
- Simonou Balážovou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
                     Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r. 
                   predsedníčka komisie 
 
 
 
 
V Bratislave, 03.05.2017 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


