
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 11.12.2012 
 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013-2015. 
2. Investičný zámer   

Nájomné byty na Čapajevovej ulici MČ Bratislava – Petržalka. 
3. Návrh koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislave. 
4. Žiadatelia o obecný nájomný byt na Rezedovej 3, Bratislava. 
5. Žiadatelia o byt v projekte „Dom mladej rodiny“. 
6. Žiadatelia o obecný nájomný byt. 
7. Podnet od občana-Mária Margareta Bahylová. 
8. Mestská akadémia pre seniorov-návrh na zriadenie. 
9. Rôzne. 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15.00 h – 19.40h. 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Anna Dyttertová. 
 
k bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta SR Bratislavy 
prerokovala materiál „Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 - 2015“ za 
sociálnu oblasť, ktorý predložil primátor Milan Ftáčnik. 
Uznesenie: 
Komisia  sociálnych  vecí, zdravotníctva  a rozvoja   bývania   MsZ   hlavného   mesta   SR   
Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
 
1. schváliť rozpočet na rok 2013 
 
2. zobrať na vedomie návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2015 
 
3. uložiť   riaditeľovi   magistrátu   oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného  
    mesta SR Bratislavy  a  oddeleniam magistrátu  schválené  záväzné  ukazovatele, úlohy, 
    limity a programy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 
 

  T: 
31.1.2013 

Hlasovanie: 
prítomní:6      za:6       proti:0       zdržali sa:0  
 
 
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta SR Bratislavy 
prerokovala materiál „Investičný zámer  Nájomné byty na Čapajevovej ulici MČ Bratislava – 
Petržalka“, ktorý predložil primátor Milan Ftáčnik. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta SR Bratislavy 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť 
 
A. investičný zámer: Nájomné byty Čapajevova, 48. b. j. MČ Bratislava – Petržalka 

 
B. zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu   investičného   zámeru:   Nájomné   byty   
    Čapajevova, 48. b. j. MČ Bratislava – Petržalka s predpokladanými nákladmi na realizáciu: 



 
 
 

- na SO 01 – Bytový dom 2 394 000,00 eur s DPH 
- na ostatné stavebné objekty (technická vybavenosť) – 330 000,00 eur s DPH. 

 
C. priebežne poslancov informovať o vývoji projektu 
 
D. predbežne vyčísliť náklady na bývanie pre nájomníkov v jednoizbových a dvojizbových 
bytoch. 
Hlasovanie: 
prítomní:6      za:6        proti:0      zdržali sa:0  
 
 
K bodu 3: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta SR Bratislavy 
prerokovala materiál „Návrh koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste 
SR Bratislave“, ktorý predložil riaditeľ magistrátu Mgr. Rastislav Gajarský. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta SR Bratislavy 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy zobrať na vedomie „Návrh 
koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislave“ 
s pripomienkami: 
 

a) prerokovať s mestskými časťami a Bratislavským samosprávnym krajom, 
b) percentuálne vyčísliť podiel mestských častí hlavného mesta na riešení problematiky 

ľudí bez domova, 
c) návrh finančného a personálneho zabezpečenia jednotlivých bodov koncepcie 
d) zapojiť do riešenia problematiky aj MZ SR. 

Hlasovanie: 
prítomní:6       za:6        proti:0       zdržali sa:0  
 
 
K bodu 4: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta SR Bratislavy 
prerokovala materiál týkajúci sa žiadateľov o obecný byt na Rezedovej 3, ktorý predložila 
Bc. Viera Petráková, pracovníčka oddelenia nájmu nehnuteľnosti.  
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ prerokovala žiadateľov : 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľom: 
- Jánom Smolejom. 
Hlasovanie: 
prítomní:6  za:6  proti:0  zdržali sa:0 
- Ivanom Beržincom, ktorý bol posudzovaný ako samostatná osoba. 
Hlasovanie: 
prítomní:6  za:5  proti:1  zdržali sa:0 
 
2. odporú ča nezaradi ť do zoznamu žiadate ľov pre nesplnenie Štatútu Domu pre starších 
občanov žiadate ľa: 
- Juraja Bugu. 
Hlasovanie za zaradenie: 
prítomní:6  za:0  proti:1  zdržali sa:5 
 
3. odporú ča nezaradi ť žiadate ľa do zoznamu žiadate ľov z dôvodu uvedenia nepravdivých 
údajov: 
- Mariána Kršíka. 
Hlasovanie: 
prítomní:6  za:6  proti:0  zdržali sa:0 
 
K bodu 5: 
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.  
 



 
 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi o byt: 
- Luciou Lopúchovou s manželom Mariánom.  
Hlasovanie: 
prítomní:5  za:5  proti:0  zdržali sa:0 
- Helenou Kapelovou s partnerom Róbertom Bugom.  
Hlasovanie: 
prítomní:5  za:5  proti:0  zdržali sa:0 
 
2. súhlasi ť s ponechaním v zozname žiadate ľov: 
- Silviu Vaškovičovú s druhom Martinom Doležalom. 
Hlasovanie: 
prítomní:5  za:5  proti:0  zdržali sa:0 
- Mgr. Vieru Ondrúškovú. 
Hlasovanie: 
prítomní:5  za:4  proti:0  zdržali sa:1 
 
3. súhlasi ť so zámenou bytu za vä čší so žiadate ľmi: 
- Anita Mikeladze s manželom.  
Hlasovanie: 
prítomní:5  za:5  proti:0  zdržali sa:0 
 
4. súhlasi ť s obnovou nájmu so žiadate ľkou: 
- Andreou Dudovou. 
Hlasovanie: 
prítomní:5  za:5  proti:0  zdržali sa:0 
 
5. súhlasi ť so zaradením do zoznamu žiadate ľov: 
- Zuzanu Glasovú 
Hlasovanie: 
prítomní:5  za:5  proti:0  zdržali sa:0 
 
6. nezaradi ť do zoznamu žiadate ľov: 
- Katarínu Kupčiovú. 
Hlasovanie: 
prítomní:5  za:5  proti:0  zdržali sa:0 
 
 
K bodu 6: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta SR Bratislavy 
prerokovala materiál týkajúci sa žiadateľov o obecný nájomný byt, ktorý predložila Jarmila 
Singhoferová, pracovníčka oddelenia nájmu nehnuteľností. 
 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. schváli ť nový poradovník žiadate ľov o obecný nájomný byt, vrátane nevybavených 
žiadate ľov z poradovníka z roku 2011, ktorými sú: 
- Ildikó Zubajová 
- Tereza Csinová 
- Andrea Tarabová 
- Angelika Šiferová 
- Ingrid Fatáková 
- Sida Karolová 
- Adrián Rozbora 
- Iveta Matušíková 
- Miloš Ruppeldt 
- Eva Viszmegová s druhom Máriom Vujčičom 
- Petra Švenková  
- Ing. Jozef Chocholoušek 
- PhDr. Katarína Janíková 
- Jarmila Michalčíková 



 
 
- Elena Karasová 
- Andrej Belovič 
- Miroslav Hošo s manželkou Annou Hošovou 
- Darina Smičšíková 
- Iveta Maxianová 
- Katarína Putíková s druhom Jozefom Mišíkom 
- Renáta Rigová 
- Žaneta Ružičková 
- Margita Goldschmidtová 
- Tibor Šipoš 
- Viera Kovácsová s manželom Elemírom Kovácsom 
- Melánia Šipošová 
- Blanka Machatová 
- Simona Šipošová 
- Svetlana Jánošková 
- Rastislav Luknár s manželkou Adrianou Luknárovou 
- Ľubica Sýkorová 
- Janette Hučková 
- Mgr. Peter Compel s Gabriel Flores Ramirez. 
Hlasovanie: 
prítomní:5  za:5  proti:0  zdržali sa:0 
 
2. nezaradi ť do zoznamu čakateľov a vyradi ť ako žiadate ľa z dôvodu uvedenia 
nepravdivých údajov: 
- Mariána Kršíka. 
Hlasovanie: 
prítomní:5  za:5  proti:0  zdržali sa:0 
 
3. nezaradi ť do zoznamu žiadate ľov žiadate ľku: 
- Janu Ondrejkovú Gavalcovú z dôvodu: nedokladovala, že vlastným pričinením neprišla 
o bývanie. 
Hlasovanie: 
prítomní:5  za:5  proti:0  zdržali sa:0 
 
4. súhlasi ť s uzatvorením nájmu so žiadate ľmi: 
- Margitou Goldschmidtovou so synom. 
Dcére s dieťaťom odporúča požiadať o poskytnutie prechodného ubytovania v ubytovni 
Kopčany. 
Hlasovanie: 
prítomní:5  za:5  proti:0  zdržali sa:0 
- Simonou Šipošovou.  
Hlasovanie: 
prítomní:5  za:5  proti:0  zdržali sa:0 
- Žanetou Ružičkovou.  
Hlasovanie: 
prítomní:5  za:5  proti:0  zdržali sa:0 
- Vierou Kovácsovou s manželom Elemírom Kovácsom.  
Hlasovanie: 
prítomní:5  za:5  proti:0  zdržali sa:0 
- Elenou Karasovou.  
Hlasovanie: 
prítomní:5  za:5  proti:0  zdržali sa:0 
 
5. súhlasi ť s obnovením nájmu so žiadate ľkou: 
- Monikou Angermayerovou. 
Hlasovanie: 
prítomní:5  za:4  proti:0  zdržali sa:1 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
K bodu 7: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta SR Bratislavy 
prerokovala materiál podnet Márie Margaréty Bahýlovej. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta SR Bratislavy 
vzala informácie z podnetu pani Bahýlovej na vedomie.  
Hlasovanie: 
prítomní:5       za:5        proti:0       zdržali sa:0 
 
 
K bodu 8: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta SR Bratislavy 
prerokovala materiál „Návrh na zriadenie Mestskej akadémie seniorov“, ktorý predložil Ing., 
PhDr. Ľubomír Andrassy, poverený vedením kancelárie primátora. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta SR Bratislavy 
neodporú ča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť zriadenie 
Mestskej akadémie seniorov. 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta SR Bratislavy 
konštatovala, že ide o duplicitnú činnosť v rámci Bratislavy. 
Hlasovanie: 
prítomní:5       za:5        proti:0       zdržali sa:0  
 
 
K bodu 9: 
Členovia komisie sa zhodli na nasledovných termínoch rokovaní v roku 2012: 
- 15.1.2012; 19.2.2012; 5.3.2012; 16.4.2012; 21.5.2012; 4.6.2012; 17.9.2012; 1.10.2012; 
12.11.2012 a 10.12.2012. 

 
 
 

                                                                                                           Anna Dyttertová, v. r.  
             predsedníčka komisie 

 
 
 
 
 
Bratislava 12.12.2012 
Zapísala: Mgr. Drahomíra Náhliková, tajomníčka  
 


