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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 05.05.2015 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Návrh na postup primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s cieľom novelizovať 

zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a na jednotný postup 
starostov mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri rozhodovaní 
v oblasti tepelnej energetiky podľa čl. 46 ods. 2 písm. a) a e) Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 

2. Žiadatelia o obecný nájomný byt 
3. Informácia o pridelených bytoch za obdobie 1. štvrťroka 2015 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 16:30 h. 
 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. arch. Lucia Štasselová. 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 "Návrh na postup primátora hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy s cieľom novelizovať zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike 
v znení neskorších predpisov a na jednotný postup starostov mestských častí hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy pri rozhodovaní v oblasti tepelnej energetiky podľa čl. 46 ods. 2 písm. 
a) a e) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“, ktorý predložil JUDr. Milan Vetrák 
PhD., poslanec mestského zastupiteľstva a predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva. 
Stanovisko: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu berie na vedomie Návrh na postup primátora 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s cieľom novelizovať zákon č. 657/2004 Z. z. 
o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a na jednotný postup starostov mestských častí 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri rozhodovaní v oblasti tepelnej energetiky podľa čl. 
46 ods. 2 písm. a) a e) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    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 žiadateľov o obecný nájomný byt, 
ktorý predložila Jarmila Singhoferová, pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
Stanovisko: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. ponecha ť naďalej v poradovníku: 
- Michala Hozzána. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
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2. súhlasi ť s obnovením nájmu žiadate ľky: 
- Pavlíny Galbavej. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. predloži ť do budúceho zasadnutia komisie všetky doklady, pre ukazujúce vykonanie 
odstránenia nahlásených závad v byte s ich finan čným vy číslením: 
- Ivety Mihokovej. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. súhlasi ť s obnovením nájomnej zmluvy vo forme notárskej záp isnice u žiadate ľov, po 
splnení podmienok Všeobecne záväzného nariadenia hl avného mesta SR Bratislavy č. 1/2006: 
- Ivety Bettesovej, 
- Perly Rigovej. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľkou: 
- Denisou Galkovou.  
(prípadným náhradníkom je Juraj Orovčík) 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
6. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľkou: 
- Ivetou Minárikovou.  
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
7. súhlasi ť so zámenou bytu u žiadate ľky: 
- Sandy Kmeťkovej.  
(prípadným náhradníkom je Eva Balšanová) 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 3: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Informácia o pridelených bytoch za obdobie 1. 
štvrťroka 2015“, 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 2015. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
                         Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r. 
                       predsedníčka komisie 
 
 
 
Bratislava 06.05.2015 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


