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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 10.02.2015 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Plnenie Protikorupčného minima za rok 2014 
2. Návrh prenájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 
3. Informácia o implementácii koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste 

SR Bratislave 
4. Žiadatelia o obecný nájomný byt v projekte Dom pre starších občanov, Rezedová 3  
5. Žiadateľka o obecný nájomný byt 
6. Voľba členov neposlancov – odborníkov do komisie 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 18:30 h. 
 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. arch. Lucia Štasselová. Komisia 
odhlasovala zmenu poradia jednotlivých bodov programu. 
 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Plnenie Protikorupčného minima za rok 2014“, 
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 Plnenie protikorupčného minima 
za rok 2014.  
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 SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
nájom nebytových priestorov vo výmere 133,12 m2 (kuchyňa 30,18 m2, technologické miestnosti  
80,78 m2, bufet a sklady 22,16 m2), súpisné číslo 2976, evidované na LV 867, parcela č.: 599/7, 
599/86, 599/87, 599/106, katastrálne územie Lamač za účelom prípravy a podávania celodennej 
stravy pre prijímateľov sociálnych služieb Domova seniorov Lamač za 418,00 eur/mesiac za celý 
predmet nájmu s dobou určitou na jeden rok od 01.05.2015 do 30.04.2016. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
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Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy žiada riaditeľa magistrátu o zabezpečenie informácie o zariadeniach 
sociálnych služieb hlavného mesta a ich spôsob zabezpečovania stravovania (t.j. vlastná kuchyňa, 
prenájom; dovoz stravy; počty stravníkov; náklady a výška stravnej jednotky) v termíne do 30.04.2015. 
 
 
K bodu 3: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál týkajúci sa informácie o implementácii koncepcie 
riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislave, ktorý predložila RNDr. Viera 
Karovičová, vedúca oddelenia sociálnych vecí.  
RNDr. Viera Karovičová informovala komisiu, že Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova 
v hlavnom meste SR Bratislave bola schválená v Mestskom zastupiteľstve dňa 26.-27.06.2013 
Uznesením č. 1157/2013. Ďalej informovala, že vyhodnotenie priorít Koncepcie riešenia problematiky 
ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislave za rok 2014 bude predmetom rokovania 
v operatívnej porade primátora dňa 16.02.2015 a následne bude materiál predložený do Komisie 
sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania. 
 
 
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 
v projekte Dom pre starších občanov, Rezedová 3, ktorý predložil JUDr. Michal Ovsaník, vedúci 
oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. Nesúhlasi ť s udelením výnimky pre nezaradených žiadate ľov z dôvodu nesplnenia 
podmienok: 
- Zoru Feriancovú 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
- Editu Hubáčkovú 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. Nesúhlasi ť s udelením výnimky pre nezaradenú žiadate ľku z dôvodu nesplnenia podmienok:  
- Oľgu Kokovú 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
Komisia odporúča žiadateľke obrátiť sa so žiadosťou o ubytovanie na zariadenie sociálnych 
služieb Dom tretieho veku. 
 
3. Súhlasi ť s udelením výnimky pre nezaradenú žiadate ľku zo skuto čnosti, že prišla vlastným 
pričinením o byt a zaradi ť ju do zoznamu žiadate ľov:  
- Boženu Balážovú 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 

 
4. Súhlasi ť s preradením žiadate ľa zo zoznamu žiadate ľov o nájom obecného bytu mimo 
projektov do poradovníka žiadate ľov o nájom obecného bytu v projekte Domu pre starší ch 
občanov:  
- Františka Hekeľa 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. Súhlasi ť s legalizáciou nájmu žiadate ľky: 
- Ruženy Kurucovej 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
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K bodu 5: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál týkajúci sa žiadateľky o obecný nájomný byt, 
ktorý predložila Jarmila Singhoferová, pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
Presunú ť materiál žiadate ľky Jany Ben čičovej do budúceho zasadnutia komisie a opätovne jej 
žiados ť prerokova ť po doplnení potrebných informácií a predložení náv rhov riešenia.  
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 6: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala voľbu členov neposlancov – odborníkov do komisie.  
Uznesenie : 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy odporúča štyroch odborníkoch z radov neposlancov. 
- PhDr. Annu Surovcovú, CSc. 
- Mgr. Ľubicu Karelovú, MPH 
- Ing. Alenu Krištofičovú 
- MUDr. Halku Ležovičovú 
Hlasovanie : 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r. 
                   predsedníčka komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava 11.02.2015 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


