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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 26.06.2017 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov 
2. Interpelácia poslankyne Ing. arch. Mgr. art. Eleny Pätoprstej 
3. Informácia o výsledkoch šetrenia toxickej skládky na území Bratislavy – diskusia  
 

Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 16:00 h. 
 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. arch. Lucia Štasselová. 
 
 
K bodu 1: 
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. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Romanom Gajancom, 
- Renátou Malíkovou. 
Prípadným náhradníkom je Tibor Bagala. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
Zároveň Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy žiada oddelenie nájomného bývania o prehľad prípadných neplatičov, ktorí 
momentálne bývajú v projekte Dom mladej rodiny a sú zaradení v poradovníku žiadateľov o nájom 
obecného bytu mimo projektov bývania. Uvedenú informáciu žiada predložiť na najbližšom zasadnutí 
komisie. 
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 interpeláciu poslankyne Ing. arch. Mgr. art. Eleny 
Pätoprstej. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy berie na vedomie odpovede sekcie správy nehnuteľností na 
interpeláciu poslankyne Ing. arch. Mgr. art. Eleny Pätoprstej.  
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    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 diskutovala o problémoch a rizikách v súvislosti s existenciu toxickej skládky 
odpadu na území Bratislavy. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy poveruje predsedníčku komisie predložiť na najbližšom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy návrh uznesenia, v ktorom 
požiada pána primátora o pravidelné štvrťročné informácie ohľadom likvidácie toxickej skládky vo 
Vrakuni. 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
                     Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r. 
                                predsedníčka komisie 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 27.06.2017 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


