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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 13.03.2018 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1. Plnenie protikorupčného minima k 31.12.2016 a aktualizácia k 30.06.2017 

Plnenie protikorupčného minima k 31.12.2017 
2. Návrh na poskytnutie dotácie na chod a rozvoj aktivít pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum 

v celkovej výške 20 000 eur  
3. Prehľad financovania neverejných subjektov poskytujúcich sociálne služby a sociálnu pomoc pre 

ľudí bez domova 
4. Smart City koncepcia „Bratislava rozumné mesto 2030“ 
5. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov 
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 v projekte Dom pre 

starších občanov 
 

Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 17:30 h. 
 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. arch. Lucia Štasselová. Komisia 
súhlasila so zmenou poradia jednotlivých bodov programu a s doplnením bodu č. 3. 
 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiály „Plnenie protikorupčného minima k 31.12.2016 
a aktualizácia k 30.06.2017 a Plnenie protikorupčného minima k 31.12.2017“, ktoré 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 materiálov berie na vedomie Plnenie protikorupčného 
minima k 31.12.2016, jeho aktualizáciu k 30.06.2017 a Plnenie protikorupčného minima k 31.12.2017 
s nasledujúcimi pripomienkami: 
 

A) navrhujeme aktualizovať štruktúru protikorupčného minima podľa reálnych potrieb mesta, jeho 
zamestnancov a obyvateľov mesta, resp. zákonnej možnosti plnenia, 

B) navrhujeme zapracovať do protikorupčného minima nasledujúce oblasti (evidencia majetku; 
zverovanie pozemkov mestským častiam; tvorba územného plánu; obsadzovanie kľúčových 
pozícií na magistráte; zverejňovanie zmlúv v tvare, ktorý umožňuje vyhľadávanie podľa 
kľúčových slov; interaktívna nová webová stránka; prepájanie softvéru – odkaz pre pána 
primátora s jednotlivými oddeleniami; interaktívna mapa, ktorá prehľadne preukáže majetkové 
pomery na území mesta). 

Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    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 poskytnutie dotácie na chod a rozvoj 
aktivít pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum v celkovej výške 20 000 eur“, ktorý predložil JUDr. Ivo 
Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy. 
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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 poskytnutie dotácie Bratislavskému 
dobrovoľníckemu centru na chod a rozvoj aktivít v celkovej výške 20 000 eur na rok 2018. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 3: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Prehľad financovania neverejných subjektov 
poskytujúcich sociálne služby a sociálnu pomoc pre ľudí bez domova“, 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 financovaní 
neverejných subjektov poskytujúcich sociálne služby a sociálnu pomoc pre ľudí bez domova. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 4: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Smart City koncepcia „Bratislava rozumné mesto 
2030“, ktorý predložilo oddelenie stratégií a projektov. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu berie na vedomie Smart City koncepciu 
„Bratislava rozumné mesto 2030“. Zároveň komisia žiada spracovateľa materiálu, aby na aprílovom 
zasadnutí komisie predložil časový harmonogram prác na tejto koncepcii. 
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 nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Viera Dedíková, 
- Barbara Lajzová, 
- Ema Kollárová, 
- Aurélia Danihelová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
- Silvia Karásková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
2. vyradiť žiadateľa z poradovníka aj zo zoznamu žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Bruno Takáč.  
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
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3. naďalej ponechať žiadateľov v poradovníku žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Iveta Kurtiová.  
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 4    proti: 2    zdržali sa: 0 
 
- Jana Schmidtová.  
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
- Denisa Franeková.  
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
4. súhlasiť so zaradením žiadateľky do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Gabriela Gajancová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. nesúhlasiť so zámenou bytu u žiadateľky: 
- Viera Zubajová. 
Zároveň komisia žiada referát správy a inventarizácie majetku o zabezpečenie opravy bytu 
a o predloženie informácie, v akej výške boli vynaložené finančné prostriedky na údržbu, 
prípadne rekonštrukciu jednotlivých bytov a domov za celý rok 2017. Uvedenú informáciu 
žiada komisia predložiť na aprílovom zasadnutí komisie. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
6. súhlasiť s obnovením nájmu u žiadateľa na dobu určitú 10 rokov v súlade s ust. § 12 ods. 2 
písm. a) zákona č. 443/2010: 
- Vladimír Mikó. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
7. súhlasiť s udelením výnimky pre žiadateľa zo skutočnosti, že bol nájomcom bytu a zaradiť 
ho do zoznamu žiadateľov o nájom obecného bytu mimo projektov: 
- Ján Grabec. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 5    proti: 1    zdržali sa: 0 
 
8. zaradiť žiadateľku do poradovníka žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Júlia Hanudelyová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 3 
 
 
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. súhlasiť so zámenou prideleného bytu žiadateľky s udelením výnimky z príjmu: 
- Katarína Imeri. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
2. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Martina Ištoková, 
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- Alexandra Petkovová, 
- Jana Klasová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
- Sabrina Jankujová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
 
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 v projekte Dom pre starších občanov, ktorý predložil JUDr. 
Michal Ovsaník, vedúci oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. súhlasiť so zaradením žiadateľky do zoznamu žiadateľov o nájom obecného bytu 
a s uzatvorením nájomnej zmluvy: 
- Júlia Hanudelyová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
                           Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r.  
                                                  predsedníčka komisie 
 
 
 
 
V Bratislave, 14.03.2018 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


