
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 19.02.2013 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1.Plnenie protikorupčného minima za rok 2012. 
2.Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy. 
3.Žiadatelia o obecný nájomný byt na Rezedovej 3 v Bratislave. 
4.Žiadatelia o byt v projekte „Dom mladej rodiny“. 
5.Žiadatelia o obecné nájomné byty. 
6.Rôzne 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 18:00 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 „Plnenie protikorupčného minima za 
rok 2012“, ktorý predložil Milan Ftáčnik, primátor. 
Uznesenie: 
Komisia   sociálnych  vecí, zdravotníctva   a rozvoja    bývania   Mestského   zastupiteľstva   hlavného 
mesta   Slovenskej   republiky  Bratislavy   odporúča   zobrať   na vedomie   plnenie   Protikorupčného 
minima za rok 2012 s pripomienkami. 
Hlasovanie: 
prítomní:8  za:8  proti:0  zdržali sa:0  
 
 
 
K bodu 2: 
Komisia   sociálnych   vecí,  zdravotníctva   a rozvoja   bývania   Mestského   zastupiteľstva   hlavného 
mesta   Slovenskej   republiky   Bratislavy   prerokovala   materiál   „Komunitný plán sociálnych služieb 
hlavného mesta SR Bratislavy“, ktorý predložil Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu. 
Uznesenie: 
Komisia   sociálnych   vecí,  zdravotníctva   a rozvoja   bývania   Mestského   zastupiteľstva   hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

1. Odporú ča  Mestskému  zastupiteľstvu  hlavného  mesta   Slovenskej   republiky   Bratislavy 
vziať na vedomie Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
2. Odporú ča  Mestskému  zastupiteľstvu  hlavného  mesta   Slovenskej   republiky   Bratislavy 
Schváli ť   Realizačný  plán  na  rok  2013   po  zapracovaní  pripomie nok  vznesených  na 
rokovaní komisie. 

Išlo najmä o nasledovné pripomienky: 
• z celého textu odstrániť aktivity, ktoré sa začínajú realizovať až v roku 2014, 
• zlúčiť poradenstvo vo všetkých šiestich oblastiach do jedného bodu, 
• určiť zodpovedných nositeľov úloh(odstrániť otázniky v texte), uviesť predpokladaný finančný 
dopad, 
• doplniť  a upresniť v texte napríklad: zriaďovateľom hlavné mesto, mestské  časti,  na  území 
hlavného mesta, obyvateľom hlavného  mesta, zariadenia  patriace  hlavnému  mestu  a  pod., 
uviesť splnené alebo už odsúhlasené projekty v tých bodoch pod ktorými sú zahrnuté, 
• zlúčiť do jedného bodu dva body s rovnakým obsahom, 



• odstrániť slová vyhradiť, sústavne, bulletin a podobne - podľa pokynov komisie, 
• „vyčleniť  v  roku  2013  aspoň  jeden  byt  pre  občanov  ZŤP, ktorí  sa  pohybujú  za  pomoci 
invalidného vozíčka“, 
• skonkrétniť, resp. nahradiť pojmy...mesto podporí....(určiť akou formou podporí), 
• gramaticky upraviť text. 
3. Neodporú ča  Mestskému  zastupiteľstvu  hlavného  mesta  Slovenskej republiky  Bratislavy 
schváli ť    Realizačný   plán   na    rok   2014. Tento    materiál    odporú ča    prepracova ť 
a dopracova ť   pod ľa   pripomienok   uvedených   v   2. odseku  a opät ovne predloži ť na 
rokovanie  komisie  v júni  prípadne  v  septembri 2013. V roku  2014 sú  kladené nároky 
na rozpo čet vo  zvýšenej  miere  oproti  roku  2013. Dnes  p reto  nemôžeme  schva ľovať 
potreby  a návrhy  na  rok  2014  bez  krytia. Odpo rúčania  a návrhy  KP  bude  potrebné 
zladi ť s rozpo čtom na rok 2014. 

Hlasovanie: 
prítomní:8  za:8  proti:0  zdržali sa:0 
 
 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy žiada primátora: 
 
1. aby do  konca  júna 2013  pred ĺžil  ú činnos ť  bezplatného  cestovania  v mestskej  hromadnej 
doprave pre ob čanov ŤZP a ŤZP/S, 
 
2. aby  v čo  najkratšej   dobe  za čal  rokova ť s dopravcami  vo veci  riešenia  platby v  mestske j 
hromadnej doprave pre ob čanov s preukazom Z ŤP, resp. ZŤP/S, aby sa našli citlivé a prijate ľné 
riešenia,   ktorých   spracovaný/é    návrh/y  pred loží    na    rokovanie    komisie,  mestskej rady 
a mestského zastupite ľstva. 
Hlasovanie: 
prítomní:8  za:8  proti:0  zdržali sa:0 
 
 
Uznesenie: 
Komisia   sociálnych  vecí,   zdravotníctva   a rozvoja   bývania   Mestského   zastupiteľstva   hlavného 
mesta    Slovenskej    republiky    Bratislavy  žiada   primátora,   aby     zohľadnil      zvýšenie    počtu 
pracovníkov vo Front Office o jedného,  ktorý   bude  vykonávať   poradenstvo  a podporu  v oblastiach 
pomoci  rodinám,  deťom,  seniorom,  občanom  so  zdravotným  postihnutím, bezdomovcom, v oblasti 
eliminovania   násilia   páchaného   na  deťoch alebo   plnoletých  fyzických osobách, riešenia rôznych 
krízových situácií a pod. 
Hlasovanie: 
prítomní:8  za:7  proti:0  zdržali sa:1 
 
 
 
K bodu 3: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva  a rozvoja  bývania Mestského zastupiteľstva  hlavného  mesta 
Slovenskej   republiky   Bratislavy   prerokovala   materiál   týkajúci   sa   žiadateľov  o obecný   byt  na 
Rezedovej 3 , ktorý predložila Bc. Viera Petráková, pracovníčka oddelenia nájmov nehnuteľnosti. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ prerokovala žiadateľov. 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi: 
- Zdenkom Benkom. 
Hlasovanie: 
prítomní:8  za:8  proti:0  zdržali sa:0 
- Igorom Kolodočkom. 
Hlasovanie: 
prítomní:8  za:8  proti:0  zdržali sa:0 
 
 



2. zaradi ť medzi žiadate ľov a uzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi: 
- Jurajom Bugom a Veronikou Bugovou. 
Hlasovanie: 
prítomní:8  za:5  proti:0  zdržali sa:3 
 
3. obnovi ť nájom s: 
- Jánom Polákom. 
Hlasovanie: 
prítomní:8  za:8  proti:0  zdržali sa:0 
 
4. nesúhlasi ť s výmenou dvojgarsónky za garsónku medzi: 
- Rudolfom Szitaiom s manželkou Angelikou a Jaroslavom Zubárikom. 
- súhlasi ť   so   zámenou  za  vo ľnú   garsónku v objekte  Rezedova 3  so  žiadate ľmi  Rudolfom 
Szitaiom s manželkou Angelikou za podmienok: 
1/ zvýšenia   výšky  splácania  dlhu  na  100 eur  mesačne  od  najbližšieho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola výmena zrealizovaná, 
2/ uzatvorenia zmluvy na šesť mesiacov a opätovného predloženia na rokovanie komisie informáciu 
osplátkach dlhu. 
Hlasovanie: 
prítomní:8 za:8 proti:0 zdržali sa:0 
 
5. nezaradi ť do zoznamu žiadate ľov a neuzatvori ť zmluvu so žiadate ľkou: 
– Oľgou Nemcovou. 
Hlasovanie: 
prítomní:8 za:8 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 JUDr. Oľga Zemanová, pracovníčka oddelenia nájmov nehnuteľnosti. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. ponecha ť  naďalej  v  evidencii  a  informova ť písomne žiadate ľov, že o dvojizbový  byt môžu 
žiadať až v prípade minim. 3 – člennej domácnosti: 
- Alexandru Hetináčovú s manželom Milanom. 
Hlasovanie: 
prítomní:8  za:8  proti:0  zdržali sa:0 
 
2. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi: 
- Rastislavom Durasom s manželkou Michaelou.  
Hlasovanie: 
prítomní:8  za:8  proti:0  zdržali sa:0 
- Silviou Smejovou.  
Hlasovanie: 
prítomní:8 za:8 proti:0 zdržali sa:0 
 
3. naďalej ponecha ť v evidencii žiadate ľov, a písomne o tom informova ť žiadate ľov: 
- Zuzanu Humajovú s druhom Michalom Farkašom. 
Hlasovanie: 
prítomní:8  za:8  proti:0  zdržali sa:0 
 
4. vyradi ť zo zoznamu žiadate ľov na vlastnú žiados ť: 
- Zuzanu Glasovú. 
Hlasovanie: 
prítomní:8  za:8  proti:0  zdržali sa:0 
 
 



5. nesúhlasi ť so zvýšením po čtu členov v domácnosti mimo projektu Dom mladej rodiny 
so žiadate ľkou pre jej druha aj z dôvodu, že hlavné mesto rieš i ďalšie nakladanie s týmto 
objektom: 
- Eleanórou Soldánovou. 
Hlasovanie: 
prítomní:8  za:8  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 Jarmila Singhoferová, pracovníčka oddelenia nájmov nehnuteľností. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľkou: 
- Žanettou Ružičkovou.  
Hlasovanie: 
prítomní:7  za:7  proti:0  zdržali sa:0 
 
2. ponecha ť naďalej v evidencii žiadate ľov: 
- Elenu Karasovú. 
Hlasovanie: 
prítomní:7  za:7  proti:0  zdržali sa:0 
 
3. vyradi ť zo zoznamu žiadate ľov z dôvodu odmietnutia jednoizbového bytu: 
- Petra Malatinca. 
Hlasovanie: 
prítomní:7  za:7  proti:0  zdržali sa:0 
 
4. súhlasi ť s obnovením nájmu so žiadate ľmi: 
- Miroslavom Kuzmom a Auréliou Kuzmovou. 
Hlasovanie: 
prítomní:7  za:7  proti:0  zdržali sa:0 
 
5. súhlasi ť s výmenou bytov so žiadate ľmi: 
- Pavlom   Horváthom  a  doc. PhDr. Petronelou  Laukovou, PhD. Pánovi   Horváthovi  ponechať  dobu 
neurčitú a pani Laukovej ponechať dobu určitú, tak ako to bolo v zmluvách na pôvodné byty: 
Hlasovanie: 
prítomní:6  za:6  proti:0  zdržali sa:0 
 
6. súhlasi ť so zámenou bytu so žiadate ľom: 
- Jozefom Zielbauerom za podmienok: 
1. zvýšenia   výšky   mesačného   splácania   dlhu  od  najbližšie  mesiaca  nasledujúcom  po  mesiaci, 
v ktorom bola zámena zrealizovaná, 
2. uzatvoriť  zmluvu  na  šesť mesiacov a opätovne predložiť  o šesť mesiacov  na  rokovanie  komisie 
informáciu o splátkach dlhu. 
Hlasovanie: 
prítomní:7 za:7 proti:0 zdržali sa:0 
- Vierou  Zubajovou  za  podmienky, uzatvorenia  zmluvy  na  šesť  mesiacov s tým, že bude opätovne 
predložená informácia o šesť mesiacov na rokovanie komisie vo veci platby úhrady. 
Hlasovanie: 
prítomní:7  za:7  proti:0  zdržali sa:0 
 
7. nesúhlasi ť  so  zaradením do zoznamu žiadate ľov  na  pridelenie  bytu  z dôvodu  nesplnenia 
podmienok hl. mesta, a odporú ča žiadate ľke po čkať na bytovú náhradu v zmysle zákona: 
- Magde Feldekovej. 
Hlasovanie: 
prítomní:7  za:7  proti:0  zdržali sa:0 



 
8. nesúhlasi ť s pridelením náhradného bytu a odporú ča čakať na bytovú náhradu žiadate ľmi: 
- Evou Strasserovou a Antonom Strasserom. 
Hlasovanie: 
prítomní:7  za:7  proti:0  zdržali sa:0 
 
9. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľom: 
- Tiborom Siposom. 
Hlasovanie: 
prítomní:7  za:7  proti:0  zdržali sa:0 
 
 
 
K bodu 6: 
Komisia  sociálnych  vecí,  zdravotníctva a rozvoja  bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej   republiky   Bratislavy  si   dala   opätovne  predložiť  podklady  vo  veci  Jany  Gavalcovej 
Ondrejkovej,  ktorá  požiadala  prostredníctvom  svojej  právnej   zástupkyne  o prijatie  na  zasadnutie 
komisie.  Komisia  po oboznámení sa  s materiálom zváži predvolanie pani Gavalcovej Ondrejkovej na 
rokovanie v marci 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Anna Dyttertová 
predsedníčka komisie 

 
 
 
 
 
 
 
Bratislava 20.02.2013 
Zapísala: Mgr. Drahomíra Náhliková, tajomníčka 


