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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 05.09.2017 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov 
2. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom mladej 

rodiny 
3. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom pre 

starších občanov 
4. Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2016 
5. Informácia o pridelených bytoch za obdobie 1. štvrťroka 2017 
6. Informácia o pridelených bytoch za obdobie 2. štvrťroka 2017 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 16:30 h. 
 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla podpredsedníčka komisie Mgr. Zdenka Zaťovičová. 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 týkajúci sa žiadateľov o obecný nájomný byt 
a nájomcov obecných nájomných bytov mimo projektov, ktorý predložila Jarmila Singhoferová, 
pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
Stanovisko: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. ponechať naďalej v poradovníku žiadateľku o nájom obecného bytu: 
- Henrieta Takáčová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. vyradiť z poradovníka žiadateľov o nájom obecného bytu a zo zoznamu žiadateľov o nájom 
obecného bytu: 
- Andrea Bolečková, 
- Radoslav Timko, 
- Katarína Nemcová, 
- Petra Šípošová, 
- Elena Simons, 
- Monika Gubrická, 
- Katarína Janíková, 
- Roman Buchta. 
Hlasovanie: 
prítomní: 2    za: 2    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. súhlasiť so zaradením žiadateľa do poradovníka žiadateľov o nájom obecného bytu a s 
uzatvorením nájomnej zmluvy: 
- Bruno Takáč.  
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
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4. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Sylvia Majcherová, 
- Katarína Levická, 
- Lucia Boršanová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 2    za: 2    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
- Monika Vargová, 
- Iveta Kürtiová, 
- Jozef Králik.  
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. súhlasiť so zámenou bytu u žiadateľov: 
- Ingrid Kováčová.  
Hlasovanie: 
prítomní: 2    za: 2    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
- Marta Sárköziová.  
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
6. súhlasiť so zaradením žiadateľov do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Ľubica Šarkányová, 
- Marcela Szelepcsenyiová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
7. súhlasiť s obnovením nájmu žiadateľov na dobu určitú 2 roky s notárskou zápisnicou: 
- Michaela Bangová, 
- Dušan Ustaník. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
8. nesúhlasiť s udelením výnimky pre nezaradenú žiadateľku z dôvodu nesplnenia podmienok: 
- Jana Laurencová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
9. súhlasiť so zaradením žiadateľky do zoznamu žiadateľov o nájom obecného bytu mimo 
projektov: 
- Ruhina Sidiky. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 2    proti: 1    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 mladej rodiny, ktorý predložila JUDr. Oľga 
Zemanová, pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
Stanovisko: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľkou: 
- Monika Maximová.  
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
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2. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľom s udelením výnimky z veku: 
- Vladimír Koláček.  
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi s udelením výnimky z príjmu: 
- Alžbeta Slezáková, 
- Zdenka Tóthová.  
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. súhlasiť so zámenou bytu u žiadateľky: 
- Alexandra Jurčíková.  
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
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 v projekte Dom pre starších občanov, ktorý predložil JUDr. 
Michal Ovsaník, vedúci oddelenia nájomného bývania. 
Stanovisko: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľom: 
- Marián Klimo.  
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasiť s obnovením nájmu žiadateľky na dobu určitú 2 roky s notárskou zápisnicou: 
- Viera Orbanová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. zaradiť novú žiadateľku spĺňajúcu Štatút Domu pre starších občanov do zoznamu žiadateľov 
o obecný nájomný byt v projekte Dom pre starších občanov: 
- Marcela Záhorská. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. súhlasiť s udelením výnimky z veku a zaradením žiadateľa do zoznamu žiadateľov o obecný 
nájomný byt v projekte Dom pre starších občanov: 
- Pavol Beňuš. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
5. nesúhlasiť s udelením výnimky pre nezaradenú žiadateľku z dôvodu nesplnenia podmienok: 
- Rozália Marečková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
 
K bodu 4: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Ročná správa o stave obecného bytového fondu 
za kalendárny rok 2016“, ktorý predložil Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu. 
Stanovisko: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
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hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zobrať na vedomie Ročnú správu o stave obecného 
bytového fondu za kalendárny rok 2016. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 5: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Informácia o pridelených bytoch za obdobie      
1. štvrťroka 2017“, ktorý predložil Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu. 
Stanovisko: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu berie na vedomie informáciu o pridelených 
bytoch za obdobie 1. štvrťroka 2017. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 6: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Informácia o pridelených bytoch za obdobie      
2. štvrťroka 2017“, ktorý predložil Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu. 
Stanovisko: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu berie na vedomie informáciu o pridelených 
bytoch za obdobie 2. štvrťroka 2017. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
                          Mgr. Zdenka Zaťovičová, v. r. 
                      podpredsedníčka komisie 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 07.09.2017 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


