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KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A ROZVOJA BÝVANIA 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 

 

 
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ 
zo dňa 06.10.2015 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Obhliadka ubytovne Fortuna (Návrh na zmenu a zosúladenie štatútov ubytovní hlavného mesta SR 
Bratislavy Kopčany a Fortuna) 
2. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom pre 
starších občanov 
3. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom mladej 
rodiny 
4. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov 
5. Informácia o pridelených bytoch za obdobie 2. a 3. štvrťroka 2015 
 

Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:45 h – 18:30 h. 
 
Zasadnutie komisie otvorila 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 „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 č. 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy súhlasí so zmenou štatútov ubytovní Fortuna a Kopčany a žiada 
vedúcich ubytovní predložiť novely štatútov na podpis primátorovi.  
Uznesenie č. 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy navrhuje alokovať finančné prostriedky získané zo zvýšenia úhrad za 
ubytovanie a prenocovanie návštev, výlučne pre potreby ubytovne Fortuna a Kopčany a zároveň 
odporúča zachovať rozpočet na rok 2016 minimálne na úrovni rozpočtu z roku 2015. 
Uznesenie č. 3: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy odporúča zahrnúť do rozpočtu na rok 2016 výdavky na rekonštrukciu 
kotolne v ubytovni Fortuna vo výške 40 000 €. 
Uznesenie č. 4: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy súhlasí s presunutím ušetrených bežných výdavkov ubytovne Fortuna 
z roku 2015 na kapitálové výdavky, ktoré budú slúžiť na zakúpenie a inštaláciu kamerového systému. 
Uznesenie č. 5: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy súhlasí so zvýšením počtu pracovníkom ubytovne Fortuna o jedného 
sociálneho pracovníka. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
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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 
a nájomcov obecných nájomných bytov v projekte Dom pre starších občanov, ktorý predložil JUDr. 
Michal Ovsaník, vedúci oddelenia nájomného bývania. 
Stanovisko: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. zaradiť nových žiadateľov spĺňajúcich Štatút Domu pre starších občanov do zoznamu 
žiadateľov o obecný nájomný byt v projekte Dom pre starších občanov: 
- Jozefa Huňka s manželkou Natašou, 
- Šandora Kolomana, 
- Jozefínu Priesolovú, 
- Helenu Kormošovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasiť s udelením výnimky pre nezaradeného žiadateľa zo skutočnosti, že je nájomcom 
bytu a zaradiť ho do zoznamu žiadateľov o obecný nájomný byt v projekte Dom pre starších 
občanov: 
- Fridricha Riga.  
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. nesúhlasiť s udelením výnimky pre nezaradenú žiadateľku z dôvodu nesplnenia podmienok: 
- Annu Kalmárovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. nesúhlasiť s udelením výnimky pre nezaradenú žiadateľku z dôvodu nesplnenia podmienok: 
- Brigitu Adamcovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 1    proti: 0    zdržali sa: 4 
 
5. nesúhlasiť so žiadosťou nájomcu o zmenu doby nájmu na dobu neurčitú: 
- Barbory Hudyovej. 
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 týkajúci sa žiadateľov o obecný nájomný byt 
a nájomcov obecných nájomných bytov v projekte Dom mladej rodiny, ktorý predložila JUDr. Oľga 
Zemanová, pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
Stanovisko: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. uzatvoriť zmluvu so žiadateľmi s udelením výnimky z veku: 
- Janou Dedíkovou a Lukášom Gajdošom. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
2. uzatvoriť zmluvu so žiadateľmi s udelením výnimky z veku a z výšky príjmu za splnenia 
podmienky navýšenia nasporenej sumy na účte stavebného sporenia minimálne do výšky 
995,82 €: 
- Mariannou Szabadošovou a Dušanom Černým. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 1 
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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 
a nájomcov obecných nájomných bytov mimo projektov, ktorý predložila Jarmila Singhoferová, 
pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
Stanovisko: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. uzatvoriť zmluvu so žiadateľkou: 
- Silviou Petruchovou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. ponechať naďalej v poradovníku: 
- Petru Mikulovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
3. zaradiť do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Jozefínu Novákovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. nesúhlasiť so vzájomnou výmenou bytov: 
- Petra Knapa a Petry Kurz. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. nesúhlasiť s udelením výnimky pre nezaradenú žiadateľku z dôvodu nesplnenia podmienok: 
- Beátu Bielikovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 0    proti: 1    zdržali sa: 4 
 
 
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 2. 
a 3. 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 2. a 3. štvrťroka 2015. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r. 
                        predsedníčka komisie 
 
 
Bratislava 09.10.2015 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


