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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 03.10.2017 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Správa mestského kontrolóra o spoločnosti A.R.K 
2. Ročná správa o realizácií Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 

Bratislavy na roky 2010 – 2020 (ďalej len „PHSR“) za rok 2016 a Aktualizácia akčných plánov 
PHSR na roky 2017 – 2019  

3. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov 
4. 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 – 17:00 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 „Správa mestského kontrolóra o spoločnosti 
A.R.K“, ktorý predložil Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu berie na vedomie Správu o výsledkoch 
kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v spoločnosti A.R.K. 
a žiada o naplnenie navrhovaných opatrení. 
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 „Ročná správa o realizácií Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 (ďalej len 
„PHSR“) za rok 2016 a Aktualizácia akčných plánov PHSR na roky 2017 – 2019“, 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 žiada oddelenie stratégie a projektov 
o opätovné predloženie časti materiálu týkajúceho sa sociálnej oblasti, po zapracovaní pripomienok 
členov komisie. Materiál žiada komisia predložiť na zasadnutie v novembri 2017. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    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 mimo projektov, ktorý predložila Jarmila Singhoferová, 
pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
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Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Jana Rummelová, 
- Anna Šmahovská, 
- Radimíra Bundzelová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasiť so zámenou bytu u žiadateľky: 
- Klaudia Herbergerová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
3. nesúhlasiť so zaradením žiadateľky do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Svetlana Janošková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. uzatvoriť nájomné zmluvy s klientmi Lepšieho sveta, n. o. na dobu určitú do 31.12.2017 s 
notárskou zápisnicou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. nesúhlasiť s udelením výnimky pre nezaradenú žiadateľku z dôvodu nesplnenia podmienok: 
- Zdenka Koleňová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
6. nesúhlasiť so zaradením žiadateľky do poradovníka žiadateľov o nájom obecného bytu 
mimo projektov: 
- Ruhina Sidiky. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
 
K bodu 4: 
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 nájomnú zmluvu so žiadateľkou s udelením výnimky z veku: 
- Vlasta Turzová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľom s udelením výnimky z príjmu: 
- Štefan Sipos. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
                          Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r. 
                                      predsedníčka komisie 
 
V Bratislave, 05.10.2017 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


