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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 03.11.2015 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Program aktívneho starnutia hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2020 
2. Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov pri kríži 
3. Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Archa 
4. Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov jesene života 
5. Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Lamač 
6. Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Dom tretieho veku 
7. Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Gerium 
8. Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Petržalský domov seniorov 
9. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom pre 
starších občanov 
10. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom mladej 
rodiny 
11. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov 
 

Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 16:15 h. 
 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla podpredsedníčka komisie Mgr. Zdenka Zaťovičová.  
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia 
pre seniorov Domov pri kríži“, ktorý predložil JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
Stanovisko: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, schváliť dodatok č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia 
pre seniorov Domov pri kríži s účinnosťou od 1. decembra 2015.  
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 „Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia 
pre seniorov Domov seniorov Archa“, ktorý predložil JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta 
SR Bratislavy. 
Stanovisko: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, schváliť dodatok č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia 
pre seniorov Domov seniorov Archa s účinnosťou od 1. decembra 2015.  
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
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K bodu 4: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia 
pre seniorov Domov jesene života“, ktorý predložil JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
Stanovisko: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, schváliť dodatok č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia 
pre seniorov Domov jesene života s účinnosťou od 1. decembra 2015.  
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 5: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia 
pre seniorov Domov seniorov Lamač“, ktorý predložil JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta 
SR Bratislavy. 
Stanovisko: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, schváliť dodatok č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia 
pre seniorov Domov seniorov Lamač s účinnosťou od 1. decembra 2015.  
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 6: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia 
pre seniorov Dom tretieho veku“, ktorý predložil JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
Stanovisko: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, schváliť dodatok č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia 
pre seniorov Dom tretieho veku s účinnosťou od 1. decembra 2015.  
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 7: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia 
pre seniorov Gerium“, ktorý predložil JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy. 
Stanovisko: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, schváliť dodatok č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia 
pre seniorov Gerium s účinnosťou od 1. decembra 2015.  
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 „Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia 
pre seniorov Petržalský domov seniorov“, ktorý predložil JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
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Stanovisko: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, schváliť dodatok č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia 
pre seniorov Petržalský domov seniorov s účinnosťou od 1. decembra 2015.  
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 9: 
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. 
Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. uzatvoriť zmluvu so žiadateľkou: 
- Veronikou Kušnírovou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 2 
 
2. nesúhlasiť s udelením výnimky pre nezaradenú žiadateľku z dôvodu nesplnenia podmienok: 
- Máriu Zámečníkovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 10: 
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. 
Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. uzatvoriť zmluvu so žiadateľmi s udelením výnimky z veku: 
- Martinom Mižičkom a Cherching Mižičko. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
 
K bodu 11: 
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. 
Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. uzatvoriť zmluvu so žiadateľmi: 
- Petrom Bublom, 
- Dagmar Novysedlákovou, 
- Elenou Jaslovskou, 
- Tomášom Vráblom. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
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2. nesúhlasiť s udelením výnimky pre nezaradených žiadateľov z dôvodu nesplnenia 
podmienok: 
- Moniku Bergendiovú, 
- Janu Jankovičovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Mgr. Zdenka Zaťovičová, v. r. 
                podpredsedníčka komisie 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 06.11.2015 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


