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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 08.09.2015 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Správa o činnosti Bratislavského dobrovoľníckeho centra 
2. Návrh na zmenu a zosúladenie štatútov ubytovní hlavného mesta SR Bratislavy Kopčany a Fortuna 
3. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky 
    Bratislavy č. 17/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk 
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 
    mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012 
    Prevádzkový poriadok pohrebísk 
5. Žiadatelia o obecný nájomný byt v projekte Dom pre starších občanov 
6. Žiadatelia o obecný nájomný byt v projekte Dom mladej rodiny 
7. Žiadatelia o obecný nájomný byt mimo projektov 
8. Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2014 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 17:45 h. 
 
Zasadnutie komisie otvorila podpredsedníčka komisie Mgr. Zdenka Zaťovičová a viedla predsedníčka 
komisie Ing. arch. Lucia Štasselová.  
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Správa o činnosti Bratislavského 
dobrovoľníckeho centra za obdobie január - jún 2015“, ktorý predložila Mgr. Alžbeta Frimmerová, 
výkonná riaditeľka Bratislavského dobrovoľníckeho centra. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu berie na vedomie správu o činnosti 
Bratislavského dobrovoľníckeho centra za január – jún 2015 a navrhuje do rozpočtu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2016 zahrnúť finančné prostriedky potrebné k fungovaniu 
Bratislavského dobrovoľníckeho centra.  
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 „Návrh na zmenu štatútov ubytovní hlavného 
mesta SR Bratislavy Kopčany a Fortuna vo veci zmeny výšky úhrad za ubytovanie a návštevy 
s prenocovaním a návrh na zosúladenie štatútov s rozhodnutím č. 15/2015 primátora hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní písomností a právnych dokumentov vo vzťahu k  
podpisovaniu zmlúv o ubytovaní a ich dodatkov“, ktorý predložili Mgr. Peter Korček, vedúci ubytovne 
Kopčany a Martin Faktor, vedúci ubytovne Fortuna. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy žiada námestníka primátora Ing. Koleka o zabezpečenie auditu v 
ubytovni Kopčany a v ubytovni Fortuna.  
Najbližšie zasadnutie komisie t. j. 06.10.2015 bude výjazdové a uskutoční sa o 15:00 hod. v ubytovni 
Fortuna, odkiaľ sa členovia komisie presunú do ubytovne Kopčany. Návrh uznesenia, ktorý bol 
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predložený na zasadnutie komisie nebol zatiaľ prijatý. Komisia sa ním bude zaoberať po uskutočnení 
výjazdového zasadnutia v ubytovniach a po vykonaní auditu ubytovní. 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 3: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Protest prokurátora proti všeobecne záväznému 
nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012 Prevádzkový poriadok 
pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2013 a všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2014“, 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: 
A) odporúča Mestskému zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zobrať na 
vedomie protest krajského prokurátora č. Kd 357/15/1100-6 zo dňa 5. júna 2015 podľa § 22 ods. 1 
písm. a) bodu 2 a § 25 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v platnom znení, ktorým žiada 
zrušiť všeobecne záväzné nariadene hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012 
Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2013 
a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.1/2014 
 
a 
 
B) odporúča riaditeľovi magistrátu predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa odstráni 
protiprávny stav. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 4: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Návrh všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2013 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2014“, 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 odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy schváliť všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č..../2015, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 1/2013 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 1/2014 s účinnosťou od 1. novembra 2015. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 5: 
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, ktorý predložil JUDr. Michal Ovsaník, vedúci oddelenia 
nájomného bývania. 
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Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. zaradi ť nových žiadate ľov sp ĺňajúcich Štatút Domu pre starších ob čanov do zoznamu 
žiadate ľov o obecný nájomný byt v projekte Dom pre starších  občanov: 
- Věru Kyselovú, 
- Ivana Jančeka, 
- Blaženu Slivarichovú, 
- Vladimíra Fusku, 
- Vladimíra Katriaka, 
- Annu Hefkovú Sobotovú, 
- Pavla Vargu, 
- Jozefa Sztojku, 
- Veroniku Krúpovú, 
- Danicu Nabil. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. nesúhlasi ť s udelením výnimky pre nezaradených žiadate ľov z dôvodu nesplnenia 
podmienok: 
- Helenu Balážovú, 
- Máriu Balzamovú, 
- Štefana Sabola. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. súhlasi ť so vzájomnou výmenou bytov u žiadate ľov: 
- Jána Krajčoviča. 
- Jolany Bagoňovej. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. obnovi ť nájom so žiadate ľom s udelením výnimky, že nedosahuje stanovený príj em vo výške 
1,2 násobku životného minima: 
- Štefanom Bulkom. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi: 
- Štefániou Sališovou. 
- Darinou Sekerkovou. 
- Máriou Chmelovou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    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 obecný nájomný byt 
v projekte Dom mladej rodiny, ktorý predložila JUDr. Oľga Zemanová, pracovníčka oddelenia 
nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi: 
- Denisou Suchánkovou. 
- Patríciou Poórovou a Michalom Kosíkom. 
- Danou Viktorínovou a Romanom Dobrovodským. 
- Erikou Pomichalovou a Lukášom Sabom. 
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Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi s udelením výnimky z výšky príjmu a z aktuálnej výšky na 
stavebnom sporení: 
- Máriom Bornemisszom a Martinou Valentkovou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. nesúhlasi ť so zámenou bytu u žiadate ľov: 
- Moniky Smatanovej a Jozefa Smatanu. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    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 žiadateľov o obecný nájomný byt, 
ktorý predložila Jarmila Singhoferová, pracovníčka oddelenia nájomného bývania. K prejednávaným 
bodom vystúpili aj občania, ktorí oboznámili komisiu o svojom pohľade na ich prejednávaný bod. 
Vystúpili: p. Eva Filová, p. Iveta Mihoková a p. Jozef Mihok. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. súhlasi ť s odpustením zálohových preddavkov na služby nájom níčke za obdobie december 
2014 – marec 2015 vo výške 605,69 €. 
- Ivete Mihokovej. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. ponecha ť naďalej v poradovníku: 
- Henrietu Horváthovú, 
- Silviu Petruchovú, 
- Denisu Galkovú, 
- Ivetu Minárikovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. vyradi ť z poradovníka: 
- Ildikó Zubajovú z dôvodu pridelenia obecného bytu MČ Ružinov. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. zaradi ť nových žiadate ľov do poradovníka: 
- Gabrielu Čižmárovú, 
- Jána Martinčeka, Katarínu Tóthovú, 
- Petra Dobrovodského, 
- Dagmar Novysedlákovú, 
- Miroslavu Gbelskú, 
- Dušana Pagáča, 
- Janu Takáčovú, 
- Moniku Halinárovú, 
- Janu Rummelovú, 
- Romana Zubaja, 
- Luciu Vavrekovú, 
- Teréziu Vassovú, 
- Petra Šagáta, Slávku Šagátovú, 
- Zlaticu Suchanovskú, 
- Milana Moroviča, 
- Julianu Šimočkovú, 
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- Martina Mašatu. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi: 
- Teréziou Vassovou. 
- Martinom Mašatom. 
- Annou Topoľskou. 
- Milanom Morovičom. 
- Evou Balšanovou. 
- Zlaticou Suchanovskou. 
- Romanom Zubajom. 
- Dušanom Pagáčom. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
6. súhlasi ť so zámenou bytu u žiadate ľa na dobu neur čitú bez notárskej zápisnice: 
- Jozefa Dittricha. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
7. obnovi ť nájom so žiadate ľkou v zmysle § 22 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 443/2010 
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní:   
- Evou Filovou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
8. nesúhlasi ť s udelením výnimky pre nezaradených žiadate ľov z dôvodu nesplnenia 
podmienok: 
- Annu Holodovú, 
- Oľgu Mikulovú, 
- Prisku Jenišovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
Stanovisko: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
9. nesúhlasi ť s udelením výnimky pre nezaradených žiadate ľov o nájom bezbariérového bytu 
z dôvodu nesplnenia podmienok: 
- Martina Nemca, 
- Evu Nižnánsku a Jozefa Nižnánskeho. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
10. súhlasi ť so zaradením žiadate ľa o nájom bezbariérového bytu od novej žiadosti 22. 06.2015: 
- Richarda Šarköziho. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
11. obnovi ť nájom so žiadate ľkou s udelením výnimky, že nedosahuje stanovený prí jem vo 
výške 1,2 násobku životného minima: 
- Marcelou Szelepcsenyiovou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
12. zotrva ť na uznesení komisie oh ľadom žiadate ľky o nájom obecného bytu, ktoré zaujala 
komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bý vania Mestského zastupite ľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy d ňa 10.12.2013: 
- Jarmily Michalčíkovej.  
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Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 8: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Ročná správa o stave obecného bytového fondu 
za kalendárny rok 2014“, ktorý predložil Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu. 
Stanovisko: 
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 ročnú správu o stave obecného bytového fondu za kalendárny 
rok 2014. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r. 
                          predsedníčka komisie 
 
 
Bratislava 10.09.2015 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


