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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 12.01.2016 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v r. 2015 
2. Koncepcia rozvoja organizácie Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy na roky 2016 - 2018 
3. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom pre 
starších občanov 
4. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom mladej 
rodiny 
5. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov 
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho mestských častí 
 

Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 17:00 h. 
 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla podpredsedníčka komisie Mgr. Zdenka Zaťovičová. Komisia 
odsúhlasila zmenu programu doplnením bodu 6. Bod 3 nebol komisiou prerokovaný, nakoľko materiál 
bude predložený na najbližšom zasadnutí komisie. K bodu 1 bolo prijaté stanovisko. 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Informačná správa o podpore zdravia 
vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v r. 2015“, 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 zobrať na vedomie Informačnú správu o podpore 
zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v r. 2015. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Koncepcia rozvoja organizácie Marianum - 
Pohrebníctvo mesta Bratislavy na roky 2016 - 2018“, 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 odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť Koncepciu rozvoja organizácie Marianum – 
Pohrebníctvo mesta Bratislavy na roky 2016 – 2018 po zapracovaní pripomienok od Ing. Koleka a Ing. 
Tvrdej. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    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 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 žiadateľkou: 
- Andreou Kováczovou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    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 
a nájomcov obecných nájomných bytov mimo projektov, ktorý predložila Jarmila Singhoferová, 
pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. uzatvoriť zmluvu so žiadateľmi: 
- Miroslavou Gbelskou, 
- Jurajom Orovčíkom, 
- Julianou Šimočkovou, 
- Janou Rummelovou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. ponechať naďalej v poradovníku: 
- Romana Zubaja, 
- Silviu Petruchovú, 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. vyradiť z poradovníka a zo zoznamu žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Martu Pažitnú, 
- Denisu Galkovú, 
- Renátu Brúderovú, 
- Martina Mašatu, 
- Petra Bublu, 
- Terezu Csinovú, 
- Jaroslava Svozila. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. preradiť žiadateľa z poradovníka o nájom obecného bytu do poradovníka žiadateľov 
v projekte Dom pre starších občanov: 
- Dušana Pagáča. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. nesúhlasiť so zaradením žiadateľky do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Editu Nespešnú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
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6. nesúhlasiť s udelením výnimky pre nezaradených žiadateľov z dôvodu nesplnenia 
podmienok: 
- Katarínu Kurincovú, 
- Jozefa Oláha. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    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 všeobecne záväzného nariadenia 
o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
a jeho mestských častí“, ktorý predložil Ing. Miroslav Bialko, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy žiada predkladateľa materiálu o jeho opätovné predloženie na 
najbližšom zasadnutí komisie vo februári 2016, pre neskoré doručenie materiálu členom komisie. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
                     Mgr. Zdenka Zaťovičová, v. r. 
                          podpredsedníčka komisie 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 14.01.2016 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


