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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 07.04.2015 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Výročná správa 2014 – Krízové centrum Budatínska 59/A, Bratislava 
2. Úprava Štatútu krízového centra – zmena názvu krízového centra 
3. Žiadatelia o obecný nájomný byt v projekte Dom pre starších občanov, Rezedová 3  
4. Žiadatelia o obecný nájomný byt 
5. Informácia o pridelených bytoch za obdobie 4. štvrťroka 2014 
6. Informácia o pridelených bytoch za rok 2014 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 16:30 h. 
 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla podpredsedníčka komisie Mgr. Zdenka Zaťovičová.  
 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala informačný materiál „Výročná správa 2014 – Krízové 
centrum Budatínska 59/A, Bratislava“, ktorý predložila PhDr. Miriam Jamrišková, vedúca krízového 
centra. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy berie na vedomie informačný materiál „Výročná správa 2014 – Krízové 
centrum Budatínska 59/A, Bratislava“. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál "Úprava Štatútu krízového centra – zmena názvu 
krízového centra“, ktorý predložila PhDr. Miriam Jamrišková, vedúca krízového centra. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy odporúča primátorovi hlavného mesta podpísať Štatút Krízového 
centra REPULS hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou od 1. mája 2015 
a zapracovať zmenu do Organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 
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 
v projekte Dom pre starších občanov, Rezedová 3, ktorý predložil JUDr. Michal Ovsaník, vedúci 
oddelenia nájomného bývania. 
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Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
1. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľom: 
- Jozefom Chocholouškom.  
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. zaradi ť novú žiadate ľku sp ĺňajúcu Štatút Domu pre starších ob čanov do zoznamu žiadate ľov 
o obecný nájomný byt na Rezedovej 3: 
- Máriu Chmelovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. nesúhlasi ť s udelením výnimky pre nezaradenú žiadate ľku z dôvodu nesplnenia podmienok: 
- Rozáliu Marečkovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 4    proti: 1    zdržali sa: 2 
 
4. nesúhlasi ť so zámenou bytu u žiadate ľky: 
- Kataríny Kadlečkovej. 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
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, 
ktorý predložila Jarmila Singhoferová, pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. súhlasi ť s obnovením nájmu u žiadate ľov po splnení podmienok Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2006: 
- Ivety Bettesovej, 
- Perly Rigovej. 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. opätovne predloži ť do komisie žiados ť p. Jána Georgiho o obnovenie nájmu, po prešetrení 
rodinných a sociálnych pomerov v domácnosti otca ma loletého die ťaťa a to príslušným 
úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    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 4. 
štvrťroka 2014“, 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 berie na vedomie informáciu o pridelených 
bytoch za obdobie 4. štvrťroka 2014. 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 0 
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K bodu 6: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Informácia o pridelených bytoch za rok 2014“, 
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 berie na vedomie informáciu o pridelených 
bytoch za rok 2014. 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
Odporú čanie komisie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy odporúča oddeleniu nájomného bývania obrátiť sa na legislatívno-
právne oddelenie s podnetom na začatie súdneho konania o zánik nároku na bytovú náhradu Ing. 
Jozefa Kondrka, nakoľko menovaný neprevzal žiadny z pridelených bytov. 
 
 
 
 
 
 
 
                            Mgr. Zdenka Zaťovičová 
                   podpredsedníčka komisie 
 
 
 
Bratislava 08.04.2015 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


