
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 05.03.2013 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1. Návrh   všeobecne   záväzného  nariadenia   hlavného  mesta   Slovenskej   republiky  Bratislavy 

o úprave podmienok  predaja,  podávania   a   požívania   alkoholických  nápojov   v zariadeniach 
spoločného stravovania  a  na  iných  verejne  prístupných  miestach  na  území  hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. 

2. Riešenie bytovej problematiky. 
3. Rôzne. 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 16:40 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   všeobecne   záväzného  nariadenia   
hlavného  mesta   Slovenskej   republiky  Bratislavy o úprave podmienok  predaja,  podávania   
a požívania   alkoholických   nápojov   v zariadeniach  spoločného stravovania  a  na  iných  verejne  
prístupných  miestach  na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý predložil Milan 
Ftáčnik, primátor. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva  a rozvoja  bývania  Mestského  zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej   republiky  Bratislavy  odporúča   Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach 
spoločného stravovania a na iných verejne prístupných miestach na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, s účinnosťou 1. mája 2013. 
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 sa zaoberala nedostatkom bytového fondu hlavného mesta, jeho 
stavom, a hľadala riešenie, ako zefektívniť činnosť mesta v tejto oblasti. 
Na základe vyššie uvedeného, členovia komisie prijali nižšie uvedené uznesenie. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja  bývania  Mestského  zastupiteľstva  hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy žiada riadite ľa magistrátu, aby zabezpe čil: 
 
1/ posúdenie stavu vo ľného bytového fondu (jednotlivých obecných nájomnýc h bytov), ktoré 
má hlavné mesto k dispozícii z technického h ľadiska a obývate ľnosti. 
 
2/ vyčíslenie nákladov spojených s opravou vo ľných „neobývate ľných“ nájomných bytov, u 
každého bytu odhadom vy čísli ť výšku finan čných prostriedkov potrebných na jeho opravu 
a sprevádzkovanie tak, aby sa stal  obývate ľným. 
 



3/ naplánovanie celkovej sumy potrebnej na opravu v oľných obecných nájomných bytov do 
rozpo čtu na rok 2014. 
 
4/ predloženie informa čného materiálu na rokovanie komisie d ňa 21. mája 2013. 
 
Komisia potrebuje tieto údaje, aby mohla efektívnej šie postupova ť pri jednotlivých žiadostiach 
o nájomné byty. Stáva sa, že niektorí žiadatelia, k torým komisia byt pridelila, po zhliadnutí 
stavu  nemôžu byt prebra ť, lebo je neobývate ľný a nemajú prostriedky na jeho rekonštrukciu. 
 
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 si vypočula pani  Janu Gavalcovú-Ondrejkovú a jej právnu 
zástupkyňu Mgr. Janu  Pohančeníkovú vo veci žiadosti  o obecný nájomný byt. 
Komisia skonštatovala, že pani Gavalcová nespĺňa podmienky VZN č. 1/2006 a zatiaľ ani nevyužila 
všetky dostupné možnosti a potrebné kroky pre zabezpečenie strechy nad hlavou pre seba a svoje 
dve deti. 
V prípade pani Gavalcovej-Ondrejkovej  je potrebné riešiť dve situácie: 
 

1. akútnu, kedy od 01. apríla 2013 (podľa jej vyjadrenia)nebude mať kde s dvoma maloletými 
deťmi bývať, 

2. bytovú situáciu z dlhodobého hľadiska. 
 
 Komisia odporu čila žiadate ľke niektoré kroky: 

1. obrátiť sa na príslušnú mestskú časť Bratislava-Vrakuňa, sociálneho pracovníka/čku, 
2. osloviť krízové strediská ako sú napríklad Maják Nádeje, Dúha, Brána do života, Náruč 

záchrany (zoznam je zverejnený na webovej stránke ministerstva www.employment.gov.sk), 
3. osloviť Bratislavský samosprávny kraj „Centrum pre rodiny v kríze“, Sabinovská 16 

v Bratislave, 
4. osloviť Bratislavský samosprávny kraj, odbor sociálnych, vecí vo veci získania informácii 

o existujúcich zariadeniach núdzového bývania a možnosti riešenia svojej situácie v týchto 
zariadeniach. 

5. Právnymi krokmi vyriešiť bezpodielové spoluvlastníctvo k majetku a rodinnému domu s 
bývalým manželom. 

6. Kontaktovať pracovníčku magistrátu JUDr. Oľgu Zemanovú, a požiadať o informácie k 
projektu" Dom mladej rodiny", 

7. Doložiť pani Singhoferovej všetky potrebné doklady, napr. päťročný trvalý pobyt v Bratislave, 
celkovú výšku príjmu a pod. 

Zároveň komisia upozornila pani Gavalcovú-Ondrejkovú, že obecné nájomné byty hlavné mesto 
nepredáva do osobného vlastníctva. V prípade, že aj splní všetky podmienky a doloží potrebné 
doklady, bude podľa platného VZN č. 1/2006 zaradená do zoznamu žiadateľov tri roky, a potom 
postupne riešená s ostatnými občanmi. Komisia súčasne upozornila na fakt, že hlavné mesto 
momentálne nemá vhodné, voľné nájomné byty. 
 
 
 
 

    Anna Dyttertová 
predsedníčka komisie 

 
 
 
 
 
Bratislava 06.03.2013 
Zapísala: Mgr. Drahomíra Náhliková, tajomníčka 


