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

Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctv a a rozvoja bývania MsZ 

zo dňa 15. 01. 2015 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Rokovací poriadok komisie 
2. Návrh prenájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 
3. Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2013 
4. Voľba podpredsedu komisie 
5. Stanovenie termínov zasadnutí komisie na rok 2015 
6. Žiadatelia o obecný nájomný byt 
7. Žiadateľka o obecný nájomný byt v projekte Dom pre starších občanov, Rezedová 3  
8. Štatút Domu pre starších občanov 
9. Návrh na objednávku notárskych služieb na rok 2015 
10. Rôzne 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 16:00 h – 18:15 h. 
 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. arch. Lucia Štasselová. Komisia 
odhlasovala zmenu poradia jednotlivých bodov programu. Z programu bol predkladateľom stiahnutý 
bod 9. Návrh na objednávku notárskych služieb na rok 2015. 
 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala doteraz platný Rokovací poriadok komisie, ktorý predložila 
predsedníčka komisie Ing. arch. Lucia Štasselová. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy odporúča pracovať podľa doteraz platného Rokovacieho poriadku 
komisie.  
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál týkajúci sa návrhu prenájmu nebytových 
priestorov v Domove seniorov Lamač ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý predložil Mgr. Martin 
Maruška, riaditeľ magistrátu. 
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 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa 
ust. §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom 
nebytových priestorov vo výmere 37,94 m2 (ambulancia 21,52m2, šatňa/prezliekareň 7,88m2, WC 
a kúpeľňa 3,69 m2, čakáreň 4,85 m2) v stavbe súpisné číslo 2976, evidovaná na LV 867, parcela                          
č.: 599/7, 599/86, 599/87, 599/106, katastrálne územie Lamač, za účelom poskytovania základnej 
a internej zdravotnej starostlivosti pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení Domov seniorov 
Lamač nasledovne: 12 eur/rok za celý predmet prenájmu. 
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Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 3: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Správu o zdravotnom stave obyvateľov hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2013“, ktorý predložil Mgr. Martin Maruška, riaditeľ 
magistrátu. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy zobrať na vedomie Správu o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2013 a zároveň odporúča zmenu Uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 306/1996 časť D zo dňa 30. 05. 1996 
v znení: 

1. Správu o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
predkladať Mestskému zastupiteľstvu v 2-ročných intervaloch v termíne k 31. 12. 

2. Informačnú správu o podpore zdravia vykonávanú mestom Bratislava predkladať Mestskému 
zastupiteľstvu každoročne v termíne k 31. 12. 

Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 4: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala voľbu podpredsedu Komisie sociálnych vecí, 
zdravotníctva a rozvoja bývania.  
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy odporúča schváliť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy za podpredsedu komisie z radov poslancov: 
- Mgr. Zdenku Zaťovičovú 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
 
K bodu 5: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy určila termíny rokovania komisie na rok 2015 so začiatkom o 15:00 h 
nasledovne: 10. februára, 10. marca, 7. apríla, 5. mája, 2. júna, 8. septembra, 6. októbra,                   
3. novembra a 24. novembra. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    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 obecné nájomné byty, 
ktorý predložila Jarmila Singhoferová, pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. ponecha ť naďalej v poradovníku: 
- Sylviu Majcherovú 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 1 
- Martu Pažitnú 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 1 
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2. vyradi ť z poradovníka: 
- Jolanu Polákovú  
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
- Miroslava Hoššu  
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi: 
-Máriou Ondrejčíkovou.  
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
-Michalom Hozzánom. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
-Hajnalkou Szücsovou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
-Renátou Hlavenkovou a Marekom Malákom. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
-Kristínou Cakovou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. súhlasi ť so zámenou bytu u žiadate ľov: 
- Iveta Mozolová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
- Ján Levkanič. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
- Anna Nováková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. nesúhlasi ť so zámenou bytu u žiadate ľa: 
- Bc. Róbert Ďurkovič 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
6. zabezpečiť oddelením nájomného bývania predkladanie aktualizo vaného poradovníka 
zostaveného zo zoznamu žiadate ľov o nájom obecného bytu nezvereného do správy mest skej 
časti 2-krát ro čne a to k 31. marcu a 30. septembru 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    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 žiadateľky o obecný nájomný byt 
v projekte Dom pre starších občanov, Rezedová 3, ktorý predložil JUDr. Michal Ovsaník, vedúci 
oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
Presunú ť materiál žiadate ľky Boženy Balážovej do budúceho zasadnutia komisie a opätovne 
jej žiados ť prerokova ť po doplnení potrebných informácií a predložení náv rhov riešenia.  
Hlasovanie: 
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prítomní: 5    za: 3    proti: 2    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 8: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál týkajúci sa návrhu novely Štatútu Domu pre 
starších občanov, ktorý predložil JUDr. Michal Ovsaník, vedúci oddelenia nájomného bývania. 
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 nový Štatút Domu pre starších občanov 
v navrhovanom znení. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 10: 
Komisia na návrh predsedníčky komisie Ing. arch. Lucie Štasselovej otvorila tému bezdomovectva na 
území hlavného mesta. Členovia komisie skonštatovali závažnosť témy a poverili predsedníčku 
komisie Ing. arch. Luciu Štasselovú prípravou podkladov pre nasledujúce zasadnutie komisie, ktoré 
budú obsahovať základné informácie o aktuálnom stave a existujúcich politikách v téme 
bezdomovectva. 
 
 
 
 
 
 
 
                        Ing. arch. Lucia Štasselová 
                   predsedníčka komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava 16. 01. 2015 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


