
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 16. 10. 2012 
 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
 
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. 

2. Žiadatelia o obecný nájomný byt na Rezedovej 3, Bratislava. 
3. Žiadatelia o byt v projekte „Dom mladej rodiny“. 
4. Rôzne. 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15.00 h – 16.40h. 
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 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta 
SR Bratislavy“, ktorý predložil Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta SR Bratislavy 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť návrh všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií a návratných 
finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5   za:5    proti:0    zdržali sa:0 
 
 
K bodu 2: 
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 ľmi: 
- Štefanom Bulkom.  
Hlasovanie: 
prítomní:5  za:5  proti:0  zdržali sa:0 
 
2. obnovi ť nájom so žiadate ľkou: 
- Markétou Juríkovou 
Hlasovanie: 
prítomní:5  za:5  proti:0  zdržali sa:0 
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K bodu 3: 
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: 
- Lenkou Klasovou s druhom Zděnkom Jenišom.  
Hlasovanie: 
prítomní:7  za:7  proti:0  zdržali sa:0 
 
2. súhlasi ť so zámenou bytu za vä čší so žiadate ľmi: 
- Pavlom Kolaciakom s manželkou Myroslavou.  
Hlasovanie: 
prítomní:7  za:7  proti:0  zdržali sa:0 
- Zuzanou Humajovou s druhom Michalom Farkašom.  
Hlasovanie: 
prítomní:8  za:8  proti:0  zdržali sa:0 
 
3. ponecha ť naďalej v evidencii žiadate ľov o byt: 
- Silviu Vaškovičovú s druhom Martinom Doležalom. 
- Janku Surgentovú s druhom Mariánom Horváthom. 
Hlasovanie: 
prítomní:7  za:7  proti:0  zdržali sa:0 
 
4. ponecha ť naďalej v evidencii žiadate ľov o zámenu za vä čší byt: 
- Viktóriu Horváthovú 
- Katarínu Mittákovú s manželom Jurajom. 
Hlasovanie: 
prítomní:8  za:8  proti:0  zdržali sa:0 
 
5. nesúhlasi ť so zvýšením po čtu členov v domácnosti ( táto žiadosť je mimo projektu Dom 
mladej rodiny) so žiadate ľkou: 
- Eleonórou Soldánovou. 
Hlasovanie o súhlase: 
prítomní:7  za:1  proti:1  zdržali sa:5 
 
 
k bodu 4: 
Z dôvodu úmrtia členky komisie - odborníčky Ing. Yvety Erdélyiovej, navrhla poslankyňa komisie 
Ing. Alena Krištofičová za náhradníčku Mgr. Annu Sotníkovú. Pán poslanec Michal Muránsky 
navrhol ako protikandidáta RNDr. Jozefa Mihála. Uskutočnilo sa hlasovanie. 
1/ Mgr. Anna Sotníková 
Hlasovanie: 
prítomní:7  za:5  proti:0  zdržali sa:2 
2/ RNDr. Jozef Mihál 
Hlasovanie: 
prítomní:7  za:2  proti:0  zdržali sa:5 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta SR Bratislavy 
súhlasí, aby Mgr. Anna Sotníková nastúpila ako riadna členka komisie, neposlankyňa – 
odborníčka už na najbližšie rokovanie komisie. 
 

 
Anna Dyttertová, v. r.  
predsedníčka komisie 

 
 
 
 
Bratislava 17.10.2012 
Zapísala: Mgr. Drahomíra Náhliková, tajomníčka  


