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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 10.04.2018 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1. Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle výzvy hlavného mesta SR Bratislava na 

poskytnutie dotácie na podporu integračných projektov neverejných subjektov pracujúcich s ľuďmi 
bez domova v Bratislave pre rok 2018 

2. Spracovanie analýzy nákladovosti jednotlivých zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 

3. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov 
4. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom mladej 

rodiny 
 

Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 16:45 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 „Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie 
v zmysle výzvy hlavného mesta SR Bratislava na poskytnutie dotácie na podporu integračných 
projektov neverejných subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova v Bratislave pre rok 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 vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie 
v zmysle výzvy hlavného mesta SR Bratislava na poskytnutie dotácie na podporu integračných 
projektov neverejných subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova v Bratislave pre rok 2018 t. j. OZ 
Proti prúdu, OZ PRIMA, Stopa Slovensko, o. z., OZ Vagus, OZ Odyseus a Depaul Slovensko, n. o. 
v celkovej sume 131 000 € s nasledujúcimi pripomienkami: 
 

A) komisia navrhuje poskytnúť pre Depaul Slovensko, n. o. dotáciu na financovanie integračných 
projektov pre ľudí bez domova v celkovej výške 33 800 €.  

Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 1 
 

B) komisia žiada oddelenie sociálnych vecí o informáciu o výške požadovaných a poskytnutých 
finančných prostriedkoch na realizáciu integračných projektov pre ľudí bez domova za rok 
2017 a navrhovanú výšku poskytnutia finančných prostriedkov na realizáciu integračných 
projektov na rok 2018. Uvedené informácie žiada predložiť na aprílovom zasadnutí 
zastupiteľstva v roku 2018 ako prílohu k materiálu.  

Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
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C) komisia žiada oddelenie sociálnych vecí o prípravu podkladov na návrh presunu finančných 
prostriedkov vo výške 19 000 eur v programe 6.2.1. Podpora sociálnych služieb, programov 
a aktivít pre ľudí bez domova z Integračného programu pre ľudí bez domova na Podporu 
terénnej sociálnej práce. Návrh predloží poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy Ing. Tvrdá na zasadnutí finančnej komisie dňa 17.04.2018. 

Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Spracovanie analýzy nákladovosti jednotlivých 
zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017“, 
ktorý predložila Mgr. Vlasta Miškaninová, vedúca oddelenia sociálnych vecí. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu berie na vedomie analýzu nákladovosti 
jednotlivých zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy 
za rok 2017. 
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 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. súhlasiť so zámenou bytu u žiadateľky: 
- Gabriela Gajancová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasiť so zaradením žiadateľky do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Mária Čierna. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 2 
 
3. súhlasiť s obnovením nájmu u žiadateľov s udelením výnimky, že nedosahujú príjem vo 
výške 1,2 násobku životného minima: 
- Ján Martinček, Katarína Tóthová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. súhlasiť s preradením žiadateľa do poradovníka žiadateľov v projekte Dom pre starších 
občanov: 
- Milan Sabo. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. nesúhlasiť s udelením výnimky pre nezaradenú žiadateľku z dôvodu nesplnenia podmienok: 
- Paulina Jureková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 1    proti: 3    zdržali sa: 2 
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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. súhlasiť so zámenou bytu u žiadateľov: 
- Ľubica Stanická, 
- Angelika Kudríková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľkou s udelením výnimky z veku: 
- Iveta Kuzmová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľkou: 
- Denisa Čuperková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľkou s udelením výnimky z veku: 
- Ingrid Vizváryová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r.  
                                                   predsedníčka komisie 
 
 
 
 
V Bratislave, 11.04.2018 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


