
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 17. 09. 2013 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1. Klaudia Kuruczová, občan. 
2. Zásady poskytovania jednorazového finančného príspevku obetiam domáceho násilia. 
3. Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu hlavného mesta v celkovej výške 4 000 eur na 

zabezpečenie služieb pre mobilnú ošetrovňu pre Hospitálsku rehoľu sv. Jána z Boha. 
4. Informácia o činnosti občianskeho združenia VAGUS po jeho ročnom pôsobení. 
5. Žiadatelia o obecný nájomný byt. 
6. Žiadatelia o byt v projekte „Dom mladej rodiny“. 
7. Žiadatelia o obecný nájomný byt na Rezedovej 3. 
8. Rôzne. 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 18:10 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 vypočula pani Kuruczuvú, ktorá vysvetlila dôvody, prečo požaduje 
zameniť svoj nájomný byt za iný. Zároveň pani Kuruczová zodpovedala otázky prítomných členov 
komisie. 
 
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Zásady poskytovania jednorazového finančného 
príspevku obetiam domáceho násilia“, ktorý predložil Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej 
republiky  Bratislavy schváliť Zásady poskytovania jednorazového finančného príspevku obetiam 
domáceho násilia s účinnosťou od 1. februára 2014. 
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:4   proti:1   zdržali sa:1 
 
 
K bodu 3: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej   republiky  Bratislavy   prerokovala  materiál „Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu 
hlavného mesta v celkovej výške 4 000 eur na zabezpečenie služieb pre mobilnú ošetrovňu pre 
Hospitálsku rehoľu sv. Jána z Boha“, ktorý predložil Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej   republiky  Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy schváliť návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu hlavného mesta v celkovej výške 
4 000 eur na zabezpečenie služieb pre mobilnú ošetrovňu pre Hospitálsku rehoľu sv. Jána z Boha. 
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 „Informácia o činnosti občianskeho združenia 
VAGUS po jeho ročnom pôsobení“, ktorý predložil Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy: 
 

a. vziať  na  vedomie  informáciu  o činnosti  občianskeho  združenia  VAGUS  po  jeho  ročnom 
pôsobení,  

b) žiadať  predložiť  informáciu  v miesiaci  jún  2014 o samotnej činnosti občianskeho združenia  
VAGUS s klientmi. 

Hlasovanie: 
prítomní:7   za:7   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, 
ktorý predložila JUDr. Oľga Zemanová, poverená vedením  oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi: 
- Janette Hučkovou.  
Hlasovanie: 
prítomní:7   za:7   proti:0   zdržali sa:0  
Určený náhradník: Elena Karasová 
Hlasovanie: 
prítomní:7   za:7   proti:0   zdržali sa:0  
 
- Miroslavom Hošom.  
Hlasovanie: 
prítomní:7   za:7   proti:0   zdržali sa:0  
Určený náhradník: Andrej Belovi č 
Hlasovanie: 
prítomní:7   za:7   proti:0   zdržali sa:0  
 
- Ľubicou Sýkorovou.  
Hlasovanie: 
prítomní:7   za:7   proti:0   zdržali sa:0  
Určený náhradník: Iveta Maxianová 
Hlasovanie: 
prítomní:7   za:7   proti:0   zdržali sa:0 
 
- Rastislavom Luknárom.  
Hlasovanie: 
prítomní:7   za:7   proti:0   zdržali sa:0  
Určený náhradník: Mgr. Peter Compel 
Hlasovanie: 
prítomní:7   za:7   proti:0   zdržali sa:0 
 
 
2. nesúhlasi ť so zámenou bytu so žiadate ľkou: 
- Renátou Mihokovou. Odporúča počkať na rozhodnutie súdu, keďže t. č. prebieha súdne konanie. 
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0 
 
 



3. udeli ť výnimku z príjmu a zaradi ť do zoznamu žiadate ľov žiadate ľku: 
- Renátu Bartošovú. Zároveň odporúča žiadateľke obrátiť sa na Bratislavský samosprávny kraj, 
oddelenie sociálnych vecí vo veci riešenia svojej krízovej situácie (zariadenie núdzového bývania, 
Dom na pol ceste, útulok a podobne, v zmysle zákona 448/2008 Z. z.). Tiež komisia odporúča využiť 
možnosti baptistickej cirkvi, o ktorej aktivitách sa zmieňuje materiál predložený na komisiu. 
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0 
 
4. opätovne ponúknu ť možnos ť žiadate ľom: 
- Jozefovi Sokolíkovi s manželkou využiť možnosť požiadať o obecný nájomný byt v projekte Dom pre 
starších občanov, Rezedová 3 v Bratislave. 
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0 
 
5. obnovi ť a pred ĺžiť nájom so žiadate ľmi: 
- Henrietou Ruppertovou. 
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0 
- Jankou Fakovou  
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0 
- Rastislavom Viglaským 
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 v projekte Dom mladej 
rodiny, ktorý predložila JUDr. Oľga Zemanová, poverená vedením  oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi: 
- Michaelou Vondrášek. 
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0  
- Michaelou Hornáčkovou.  
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0  
- Petrom Rigom.  
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0  
 
2. súhlasi ť so zámenou bytu za vä čší so žiadate ľmi: 
- Lukréciou Majdlenovou. 
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0  
- Mgr. Zuzanou Tomáškou s manželom Milanom.  
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0  
 
3. trva ť na stanovisku komisie zo zasadnutia komisie d ňa 19. 02. 2013 a naďalej  ponecha ť 
v evidencii žiadate ľov: 
- Alexandru Hetináčovú s manželom Milanom. 
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0  
 
 
 



4. súhlasi ť so skorším ukon čením nájmu bytu k 30. 09. 2013 so žiadate ľmi: 
- Mgr. Monikou Strakovou s manželom Ľubomírom. 
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0  
 
5. súhlasi ť s obnovou nájmu so žiadate ľkou: 
- Janou Schmidtovou. 
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 prerokovala   materiál   týkajúci sa žiadateľov v projekte Dom pre 
starších občanov, ktorý predložila JUDr. Oľga Zemanová, poverená vedením  oddelenia nájomného 
bývania.  
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľkou: 
- Pavlínou Olahovou.  
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0  
 
2. udeli ť výnimku z veku a uzatvori ť zmluvu so žiadate ľom: 
- Jozefom Živicom. 
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0  
 
3. súhlasi ť so zámenou bytu so žiadate ľkou: 
- Kornéliou Hatašovou.  
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0  
 
4. súhlasi ť s obnovením nájmu so žiadate ľom: 
- Zoltánom Lengyelom. 
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0  
 
 
K bodu 8: 
A/ 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva   hlavného   mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala list z Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky 
č. k.: Z-005180/2013 1014/BPD zo 16. 09. 2013 – „Oznámenie o uverejnení výzvy na predkladanie 
ponúk – prenájom bytov“. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva   hlavného   mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy sa do danej výzvy nezapojí z dôvodu, že nemá k dispozícii voľné byty 
ani pre obyvateľov s trvalým pobytom na území Bratislavy, ktorí sú na zozname žiadateľov už dlhé 
obdobia, a byty, ktoré má k dispozícii sú určené pre  sociálne slabšie skupiny obyvateľov Bratislavy. 
Tieto byty ani nevyhovujú požiadavkám na bývanie vzneseným v liste NKÚ. Komisia preto odporúča 
obrátiť sa s výzvou na realitné kancelárie. 
Hlasovanie: 
prítomní:6   za:6   proti:0   zdržali sa:0  
 
B/ 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva   hlavného   mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala situáciu na oddelení nájmov bytov. 



Z dôvodu, že dvaja pracovníci nemôžu zabezpečovať rozsiahlu činnosť oddelenia (od činnosti 
oddelenia sa odvíja aj činnosť komisie) prijala nasledovné  
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva   hlavného   mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy odporú ča primátorovi prehodnoti ť existujúcu situáciu, a k pani 
JUDr. Zemanovej, Ing. Jelínkovej, p. Singhoferovej (dlhodobo PN) prija ť ešte 3 pracovníkov 
(vrátane vedúceho/cej oddelenia). Ďalej komisia opätovne upozor ňuje, že je potrebné prija ť na 
miesto prvého kontaktu osobu s praxou v sociálnej a  bytovej oblasti. 
Hlasovanie: 
prítomní:6  za:6  proti:0  zdržali sa:0. 
 
 
 
 
 
  
 

    Anna Dyttertová v. r.  
   predsedníčka komisie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava 18. 09. 2013 
Zapísala: Mgr. Drahomíra Náhliková, tajomníčka 


