
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 15.01.2013 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1. Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011. 
2. Žiadatelia o byt v projekte „Dom mladej rodiny“. 
3. Rôzne. 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15.00 h – 17.30h. 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Anna Dyttertová. 
 
Anna Dyttertová, predsedníčka Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ 
na úvod navrhla prítomným členom zmenu programu nasledovne: 
 
1. Správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 
2. Žiadatelia o byt v projekte „Dom mladej rodiny“. 
3. Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2011. 
4. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy 

č. 9/2012 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 Bratislava. 

5. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových 
priestorov na Nám. SNP v objekte Starej tržnice Bratislava, k. ú. Staré Mesto o výmere 
23,25 m2 občianskemu združeniu Bratislavské dobrovoľnícke centrum so sídlom v Stupave. 

6. Rôzne. 
 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta SR Bratislavy 
prerokovala časť C. Kvalita života a ľudský potenciál z materiálu „Správa o realizácii Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja“, ktorý predložil Milan Ftáčnik, primátor. 
Stanovisko: 
Komisia prerokovala materiál v bode C - Kvalita života a ľudský potenciál, a konštatovala, že 
navrhované opatrenia by mali ešte prejsť procesom, na konci ktorého bude schvaľovanie 
poslancami v MsZ. To znamená: 
� Predložiť materiál dotknutým odborným útvarom magistrátu na vyjadrenie, aj s finančnými 

dopadmi na ekonomiku mesta. 
� Tieto vyjadrenia a pripomienky odborných útvarov priložiť k materiálu, ktorým sa budú 

zaoberať poslanci v príslušných komisiách, a nakoniec zastupiteľstvo. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3   za: 3   proti: 0   zdržali sa: 0 
Komisia pre neschopnosť uznášania sa, prijala toto stanovisko. 
 
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta SR Bratislavy 
prerokovala materiál týkajúci sa žiadateľov v projekte Dom mladej rodiny, ktorý predložila 
JUDr. Oľga Zemanová, pracovníčka oddelenia nájmu nehnuteľnosti.  
Stanovisko: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. ponecha ť naďalej v evidencii žiadate ľov: 
- Silviu Vaškovičovú s druhom Martinom Doležalom, 
- Mgr. Vieru Ondrúškovú, 



 

- Zuzanu Glasovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3  za: 3  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
2. ponecha ť naďalej v evidencii žiadate ľov o zámenu bytu za vä čší z dôvodu, že 
momentálne nie sú k dispozícii vä čšie byty: 
- Anu Gundelj s manželom Alexandarom, 
- Katarínu Mittákovú, 
- Lukréciu Majdlenovú s manželom Zdenkom, 
- Františka Kováčika s manželkou Jarmilou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3  za: 3  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
3. súhlasi ť so skorším ukon čením nájmu bytu k 31.01.2013 s nájomní čkou: 
- Silviou Lichošerstovovou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3  za: 3  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
4. uzatvori ť zmluvu s: 
- Alexandrou Hetináčovou s manželom Milanom.  
Hlasovanie: 
prítomní: 3  za: 3  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
5. pred ĺžiť dobu nájmu bezbariérového bytu na 5 rokov so žiada teľom: 
- Vladimírom Mikó. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3  za: 3  proti: 0  zdržali sa: 0 
Komisia pre neschopnosť uznášania sa, prijala toto stanovisko. 
 

 
K bodu 3: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta SR Bratislavy 
prerokovala  „Správu o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislava za rok 2011“, ktorú predložila Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestníčka 
primátora. 
Stanovisko:  
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zobrať na vedomie 
Správu o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
za rok 2011. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3  za: 3   proti: 0  zdržali sa: 0 
Komisia pre neschopnosť uznášania sa, prijala toto stanovisko. 
 
 
K bodu 4: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta SR Bratislavy 
prerokovala  „Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 9/2012 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“, ktorú predložil Mgr. Rastislav Gajarský, 
riaditeľ magistrátu.  
Stanovisko:  
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vyhovieť protestu 
prokurátora, Kd 457/12-11, zo dňa 11. 12. 2012, ktorým žiada zrušiť všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 9/2012 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, a vypracovať 
návrh nového všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 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. Predložiť materiál na rokovanie  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy v marci 2013 v skrátenom legislatívnom konaní.  



 

Hlasovanie: 
prítomní: 3  za: 3  proti: 0  zdržali sa: 0 
Komisia pre neschopnosť uznášania sa, prijala toto stanovisko. 
 
 
K bodu 5: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta SR Bratislavy 
prerokovala  „Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
nebytových priestorov na Nám. SNP v objekte Starej tržnice Bratislava, k. ú. Staré Mesto o 
výmere 23,25 m2 občianskemu združeniu Bratislavské dobrovoľnícke centrum so sídlom v 
Stupave“, ktorú predložila Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestníčka primátora. 
Stanovisko:  
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta, 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 
 
A:  
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 vo 
výmere 23,25 m2 (z toho hlavné priestory vo výmere 14,1 m2 a vedľajšie priestory vo výmere 
9,15 m2) na Nám. SNP na prízemí v objekte Starej tržnice v Bratislave, k. ú. Staré Mesto 
občianskemu združeniu Bratislavské dobrovoľnícke centrum so sídlom Hviezdoslavova 119, 
900 31 Stupava, IČO 42267111 na dobu určitú 1 rok, za symbolické nájomné vo výške 1 
Euro/rok za celý nebytový priestor za účelom zriadenia a prevádzkovania dobrovoľníckeho 
centra 
 
s podmienkou: 
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v mestskom 
zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude podpísaná nájomcom, toto 
uznesenie stratí platnosť. 
 
B:  
odzveriť BKIS nebytové priestory vo výmere 23,25 m2 na prízemí objektu Starej tržnice na Nám. 
SNP v Bratislave, k. ú. Staré Mesto. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4  za: 4  proti: 0  zdržali sa: 0 
Komisia pre neschopnosť uznášania sa, prijala toto stanovisko. 
 
 
K bodu 6: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta SR Bratislavy 
prerokovala žiadosť tajomníčky vo veci termínu rokovania komisie v apríli 2013. Členovia 
komisie sa dohodli, že komisia sa bude konať 16. apríla 2013 v čase od 14,30 hod. do 16,00 
hod. V prípade potreby už od 14-tej hodiny, aby bola splnená požiadavka neprekrývania sa s 
inou komisiou. 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                      Anna Dyttertová, v. r.  

       predsedníčka komisie 
 
 
 
Bratislava 15.01.2013 
Zapísala: Mgr. Drahomíra Náhliková, tajomníčka  
 


