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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 02.06.2015 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Žiadatelia o obecný nájomný byt v projekte Dom pre starších občanov, Rezedová 3 
2. Žiadatelia o obecný nájomný byt 
3. Žiadatelia o obecný nájomný byt v projekte Dom mladej rodiny 
4. Podnet občana – Oľga Gašparíková 
5. Nákup potravín v resocializačnom stredisku RETEST – žiadosť o výnimku 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 16:15 h. 
 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. arch. Lucia Štasselová. Členovia 
komisie odsúhlasili zmenu pôvodného programu doplnením bodu 5. Bod 3 bol prerokovaný v bode 2. 
 
K bodu 1: 
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. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi: 
- Bernardou Maderovou.  
- Štefániou Sališovou.  
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. nesúhlasi ť s udelením výnimky pre nezaradeného žiadate ľa z dôvodu nesplnenia 
podmienok: 
- Pavla Ráca. 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. súhlasi ť so zámenou bytu u žiadate ľky: 
- Kataríny Kadlečkovej.  
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    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. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. nezaradi ť do zoznamu žiadate ľov o zámenu bytu: 
- Marcelu Polákovú. 
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Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
2. uzatvori ť zmluvu na bezbariérový byt so žiadate ľkou: 
- Silviou Petruchovou.  
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. ponecha ť naďalej v poradovníku a uzatvori ť zmluvu na bezbariérový byt so žiadate ľkou: 
- Henrietou Horváthovou.  
(prípadným náhradníkom je Petra Mikulová) 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. v prípade protokolárneho prevzatia bytu ur čeným žiadate ľom, ktorý sa stane aj platným 
nájomcom, odporu čiť mestskej časti Dúbravka ukon čenie nájomnej zmluvy dohodou pred 
uplynutím výpovednej lehoty: 
- Kataríny Rusňákovej. 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. súhlasi ť s udelením výnimky pre nezaradenú žiadate ľku o obecný nájomný byt mimo 
projektov a o obecný nájomný byt v projekte Dom mla dej rodiny: 
- Gabrielu Bizoňovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 0    proti: 0    zdržali sa: 8 
 
6. súhlasi ť s udelením výnimky pre nezaradenú žiadate ľku z dôvodu nesplnenia podmienok: 
- Martinu Gajdárovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 1    proti: 7    zdržali sa: 0 
 
7. nesúhlasi ť s obnovením nájmu u žiadate ľa a vyprata ť ho z bytu: 
- Jána Georgiho. 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
8. obnovi ť nájom so žiadate ľkou s udelením výnimky, že nedosahuje stanovený prí jem vo 
výške 1,2 násobku životného minima: 
- Perlou Rigovou. 
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 - podnet občana Oľgy Gašparíkovej. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy žiada legislatívno–právne oddelenie o právne stanovisko k podnetu od 
pani Gašparíkovej. 
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 vypočula riaditeľa resocializačného strediska RETEST PhDr. Petra 
Šuláka, ktorý žiada o výnimku zo Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, pri obstarávaní 
potravín potrebných na prípravu stravy. 
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Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy žiada námestníka primátora Ing. Koleka o zorganizovanie stretnutia 
s príslušnými oddeleniami magistrátu (sociálne, finančné, verejného obstarávania) ohľadom riešenia 
nákupu potravín v resocializačnom zariadení RETEST. 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r. 
                         predsedníčka komisie 
 
 
Bratislava 03.06.2015 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


