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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 02.02.2016 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Petržalský domov seniorov 
2. Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy 

na rok 2016 
3. Vyhodnotenie plnenia Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta   

SR Bratislavy za rok 2015 
4. Vyhodnotenie plnenia Koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR 

Bratislave za roky 2013 – 2016 
5. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom pre 

starších občanov 
6. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom mladej 

rodiny 
7. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov 
8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho mestských častí 
9. Informácia o pridelených bytoch za obdobie 4. štvrťroka 2015 
10. Rôzne 
 

Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 17:15 h. 
 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. arch. Lucia Štasselová. Komisia 
odsúhlasila zmenu programu doplnením bodu 10. 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Informácia o prijatých opatreniach na 
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v 
rozpočtovej organizácii Petržalský domov seniorov“, 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 berie na vedomie informáciu o prijatých 
opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta 
SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Petržalský domov seniorov. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    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 Realizačného plánu Komunitného plánu 
sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016“, 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 
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hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť Realizačný plán Komunitného plánu 
sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 3: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Vyhodnotenie plnenia Realizačného plánu 
Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok  2015“, 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 zobrať na vedomie vyhodnotenie plnenia 
Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 
2015. 
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 „Vyhodnotenie plnenia Koncepcie riešenia 
problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislave za roky 2013 - 2016“, 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 zobrať na vedomie vyhodnotenie plnenia Koncepcie 
riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislave za roky 2013 - 2016. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    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 v projekte Dom pre starších občanov, ktorý predložil JUDr. 
Michal Ovsaník, vedúci oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. uzatvoriť zmluvu so žiadateľom: 
- Miroslavom Hajnalom. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. zaradiť nového žiadateľa spĺňajúceho Štatút Domu pre starších občanov do zoznamu 
žiadateľov o obecný nájomný byt v projekte Dom pre starších občanov: 
- Arpáda Siposa. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. nesúhlasiť s udelením výnimky pre nezaradeného žiadateľa z dôvodu nesplnenia 
podmienok: 
- Štefana Bugu. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
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4. súhlasiť s preradením žiadateľa do poradovníka žiadateľov mimo projektov na Kopčiansku 
ulicu: 
- Jozefa Sztojku. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    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 
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: 
- Jurajom Smrekovským, 
- Tomášom Kulacsom. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasiť so zámenou bytu u žiadateľov: 
- Radovan Hlavna, 
- Monika Holbíková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. obnoviť nájom so žiadateľom na dobu 2 roky: 
- Vladimírom Libiakom. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 5    proti: 4    zdržali sa: 0 
 
4. zaradiť nových žiadateľov do zoznamu žiadateľov o nájom bezbariérového bytu: 
- Mariána Klima. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
- Luciu Kmeťovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 3    proti: 6    zdržali sa: 0 
- Róberta Uporského. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    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 
a nájomcov obecných nájomných bytov mimo projektov, ktorý predložila Jarmila Singhoferová, 
pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. zaradiť nových žiadateľov do poradovníka: 
- Richarda Šarköziho, 
- Pavla Žiaka, 
- Klaudiu Hebergerovú, 
- Slavomíra Andrejova, 
- Kristínu Supekovú, 
- Miriam Bozsenyikovú, 
- Zitu Slávičkovú, 
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- Róberta Szaszamu, 
- Ľubicu Šarkányovú, 
- Barboru Mančíkovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. uzatvoriť zmluvu so samotným žiadateľom bez rodičov: 
- Richardom Šarközim.  
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 8    proti: 1    zdržali sa: 0 
 
3. uzatvoriť zmluvu so žiadateľmi: 
- Ivetou Minárikovou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 1 
- Romanom Kušnírom.  
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 1 
- Pavlom Žiakom.  
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 3 
- Klaudiou Herbergerovou.  
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
- Slavomírom Andrejovom. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. ponechať naďalej v poradovníku: 
- Martina Pagáča. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 4 
 
 
K bodu 8: 
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 odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia o nájme bytov a prechodnom ubytovaní 
v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho mestských častí s nasledovnou 
pripomienkou: 

1. V časti III. Spoločné a záverečné ustanovenia § 17 Spolupôsobenie hlavného mesta a 
mestských častí upraviť ods. (2) v tomto znení: Uprednostnenie pri ubytovaní podľa odseku 1 
písm. b) nesmie prekročiť 5 % bytov a ubytovacích buniek, ktoré v predchádzajúcom 
kalendárnom roku príslušný prenajímateľ podľa § 5 a § 9 prenajme novým nájomcom alebo 
ubytovateľ podľa § 12 poskytne novým ubytovaným. 

Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 7    proti: 1    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 9: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Informácia o pridelených bytoch za obdobie 4. 
štvrťroka 2015“, ktorý predložil Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu. 
Uznesenie: 
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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 4. štvrťroka 2015. 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 10 Rôzne: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy bola informovaná o koncepte zdielaného bývania – Susedstvo 
Sosnová (zámer využitia územia), ktorý prítomným členom komisie predniesol p. Boris Hrbáň.  
 
 
 
 
 
 
                    Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r. 
                  predsedníčka komisie 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 03.02.2016 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


