
KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A ROZVOJA BÝ VANIA 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 
 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctv a a rozvoja bývania MsZ 

zo dňa 10. 12. 2013 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2016. 
2. Participatívny rozpočet na rok 2014. 
3. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu nebytového 

priestoru v Domove seniorov Lamač za účelom zabezpečenia zdravotníckych služieb pre 
obyvateľov zariadenia Domova seniorov Lamač, MUDr. Pavlovi Vencelovi a to za symbolické 
nájomné 1,00 eur za priestor o ploche 48,33 m2/rok. 

4. Žiadatelia o byt v projekte „Dom mladej rodiny“. 
5. Žiadatelia o obecný nájomný byt na Rezedovej 3. 
6. Žiadatelia o obecný nájomný byt. 
7. Rôzne. 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 19:00 h. 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Anna Dyttertová. 
 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala  materiál „Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na roky 2014 – 2016“, ktorý predložil Milan Ftáčnik, primátor. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy schváliť Program č. 10 Sociálna pomoc a sociálne služby v návrhu rozpočtu hlavného 
mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2016. 
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  „Participatívny  rozpočet  na  rok   2014“, ktorý 
predložil Milan Ftáčnik, primátor. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy schváliť projekty participatívneho rozpočtu  do výšky stanovenej alokácie v rozpočte na rok 
2014. 
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  „Návrh na schválenie prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu nebytového priestoru v Domove seniorov Lamač za 
účelom zabezpečenia zdravotníckych služieb pre obyvateľov zariadenia Domova seniorov Lamač, 
MUDr. Pavlovi Vencelovi a to za symbolické nájomné 1,00 eur za priestor o ploche 
48,33 m2/rokParticipatívny  rozpočet  na  rok   2014“, ktorý predložil Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ 
magistrátu.. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov v zariadení 
pre seniorov Domov seniorov Lamač, Na barine 5, Bratislava za účelom zabezpečenia zdravotníckych 
služieb pre obyvateľov zariadenia pre seniorov Domov seniorov Lamač MUDr. Pavlovi Vencelovi a to 
za symbolické nájomné 1,00 eur za priestor o ploche 48,33 m2/rok 
 
s podmienkou: 
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v mestskom 
zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto 
uznesenie stratí platnosť. 
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   týkajúci sa žiadateľov v projekte Dom mladej 
rodiny, ktorý predložila Ing. Ivana Jelínková, pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi: 
- Marekom Gregom s manželkou Alicou.  
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0  
Hanou Križovou s manželom Robertom.  
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0 
- Ing. Michaelou Nagyovou s manželom Ľuboslavom.  
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0 
 
2. obnovi ť nájom do 20. 10. 2014 so žiadate ľkou s podmienkou, že sú časťou nájomnej zmluvy 
bude notárska zápisnica:  
 - Zuzanou Tongeľovou.  
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 v projekte Dom pre 
starších občanov, ktorý predložila JUDr. Oľga Zemanová, pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi 
 
1. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi: 
-  Boženou Molnárovou 



-  Jozefom Sokolíkom 
-  Ľudovítom Deákom 
-  Máriou Pappovou 
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0  
 
2. neuzatvori ť zmluvu pre nesplnenie podmienok s nezaradenými žia dateľmi: 
- Zorou Gavliakovou 
- Mariánom Prochácom 
- Dušanom Ružičkom s manželkou Zdenkou 
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0  
 
3. odpusti ť nájomného a služieb za užívanie bytu za mesiac júl  2012 vo výške 93,08 eur 
žiadate ľke: 
- Marte Popovičovej 
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   týkajúci sa žiadateľov o obecné nájomné 
byty, ktorý predložila Jarmila Singhoferová,, pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. schváli ť doplnený poradovník 
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0  
 
2. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi: 
- Renatou Rigovou.  
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0  
Ivetou Maxianovou.  
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0  
- Marcelou Polákovou.  
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0  
 
3. opätovne ponúknu ť 1-izbový byt žiadate ľke, ktorá v prípade jeho odmietnutia bude vyradená 
z poradovníka, ke ďže obecný nájomný byt nie je bytovou náhradou. Byto vú náhradu je 
povinný da ť jej ten, v prospech koho sa byt bude vypratáva ť. 
- Jarmila Michalčíková 
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0  
 
4. po doplnení dokladov a po ukon čení rozvodového konania na súde, opätovne prerokova ť na 
komisii žiadate ľku: 
- Helenu Gashi 
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0  
 
5. vyradi ť z poradovníka a zo zoznamu žiadate ľov: 
- Janette Hučkovú 
- Elenu Karasovú  
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0  



 
6. ponúknu ť žiadate ľke ThDr. PhMgr. Valérii Hrtánkovej, ThD., obecný ná jomný byt v projekte 
Dom pre starších ob čanov. 
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0  
 
8. obnovi ť nájom so žiadate ľkou:  
- Evou Vojtekovou. 
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0  
 
9. neudeli ť súhlas žiadate ľom na prihlásenie sídla novo založenej firmy EVROS s. r. o. na 
Kop čiansku 86 v Bratislave: 
- Vierou Kovácsovou a Elemírom Kovácsom 
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0  
 
K bodu 7: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej  republiky  Bratislavy, ktorá prerokovala  materiál  „Participatívny  rozpočet  na  rok   2014“, 
už aj s novými informáciami o siedmich vybraných projektoch skonštatovala, že konkrétne lokality 
okrem Rače, by mali prerokovať volení zástupcovia občanov. 
 
 
 
 
 
 
 

    Anna Dyttertová, v. r. 
predsedníčka komisie 

 
 
 
 
 
Bratislava 11. 12. 2013 
Zapísala: Mgr. Drahomíra Náhliková, tajomníčka 


