
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 01. 10. 2013 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1. Žiadatelia o obecné nájomné byty. 
2. Rôzne. 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 16:15 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   týkajúci sa žiadateľov o obecné nájomné 
byty, ktorý predložila JUDr. Oľga Zemanová, poverená vedením  oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
 
1. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľkou v projekte Dom mladej rodiny: 
- Michaelou Vondrášekovou maximálne na dva roky (po dobu rekonštrukcie strechy). Po rekonštrukcii 
sa môže opätovne uzatvoriť zmluva s pani Vondrášekovou na pôvodný byt. 
Hlasovanie: 
prítomní:4   za:4   proti:0   zdržali sa:0  
 
 
2. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľom v projekte Dom pre starších ob čanov: 
- Milanom Kotlárom.  
Hlasovanie: 
prítomní:4   za:4   proti:0   zdržali sa:0  
 
 
3. udeli ť výnimku z 5 rokov trvalého pobytu v Bratislave a u zatvori ť zmluvu so žiadate ľkou na 
základe podporného stanoviska starostky M Č Bratislava – Podunajské Biskupice, Dom pre 
starších ob čanov s: 
- Oľgou Nemcovou.  
Hlasovanie: 
prítomní:4   za:4   proti:0   zdržali sa:0  
 
 
4. neuzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi v projekte Dom pre starších ob čanov. Potrebné je 
skompletizova ť doklady a informácie zo strany žiadate ľov na oddelenie nájomného bývania: 
- Dušan Ružička s manželkou Zdenkou. 
Hlasovanie: 
prítomní:4   za:4   proti:0   zdržali sa:0  
- Vladimír Döme 
Hlasovanie: 
prítomní:4   za:4   proti:0   zdržali sa:0  
- Rozália Marečková 
Hlasovanie: 



prítomní:4   za:4   proti:0   zdržali sa:0. 
- Mária Suchánková 
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 opätovne konštatovala zlú  situáciu na oddelení nájmov bytov, a 
opätovne žiada zriadiť na Front Office miesto pre kontaktnú osobu v otázkach bývania a sociálnych. 
 
 
 
 
 
  
 

    Anna Dyttertová v. r.  
   predsedníčka komisie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava 02. 10. 2013 
Zapísala: Mgr. Drahomíra Náhliková, tajomníčka 


