
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 05.06.2012 
 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava 

o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v resocializačnom 
stredisku. 

2. Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Gerium a dodatku č. 1 
Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov pri kríži. 

3. Žiadatelia o obecný byt na Rezedovej 3 v Bratislave. 
4. Žiadatelia o obecný nájomný byt. 
5. Žiadatelia o byt v Dome mladej rodiny. 
6. Rôzne. 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15.00 h – 18.10h. 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Anna Dyttertová. 
 
 
K bodu 0: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta SR Bratislavy 
prerokovala a zaradila do svojho programu bod 0 „Priority rozpočtových organizácií 
a príspevkových organizácií hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2012“, ktorý 
predložila JUDr. Dušana Višňovská, riaditeľka magistrátu. 
Uznesenie:  
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta berie materiál na 
vedomie a odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
schváliť „Priority rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2012“. 
Hlasovanie: 
prítomní : 6, za : 6, proti : 0, zdržali sa : 0 
 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta SR Bratislavy 
prerokovala  „Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislava o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť 
v resocializačnom stredisku“, ktorý predložila JUDr. Dušana Višňovská, riaditeľka magistrátu. 
Uznesenie:  
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť návrh 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v resocializačnom 
stredisku. 
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 „Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Gerium a dodatku 
č.1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov pri kríži, ktorú predložila  JUDr. Dušana 
Višňovská, riaditeľka magistrátu. 
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Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta SR Bratislavy 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť 
návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Gerium a dodatku 
č.1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov pri kríži. 
Hlasovanie: 
prítomní : 7, za : 7, proti : 0, zdržali sa : 0 
 
 
K bodu 3: 
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: 
- Milanom Žákom.  
Hlasovanie: 
prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
- Gabrielom Dušekom. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 
- Evou Martinkovou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 
- Ivom Macekom. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 
- Jiřím Čurdom s manželkou Magdalénou a prideliť im dvojgarsónku. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 
- Norou Matiašovskou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 
- Petrom Patákom. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 
- Jaroslavom Zubárikom. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 
- Evou Bajčevovou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 
- Antonom Drobným 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
2. súhlasi ť so zámenou garsónky so žiadate ľkou: 
- Katarínou Kadlečkovou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
3. ponecha ť naďalej v evidencii zaradených žiadate ľov: 
- Martu Weissabelovú, a po dokladovaní príjmov syna a nevesty a objasnení otázok členov 
komisie, opätovne zaradiť na rokovanie komisie.(žiadosť podaná1.6.2012) 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 5, proti: 0, zdržali sa: 1 
 
4. opätovne zaradi ť žiadate ľku Ivanu Fullovú:  
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania rokovala o žiadateľke Ivane Fullovej. 
Komisia konštatovala, že zmena jej rozhodnutia z minulosti by nebola správna, vzhľadom na 
nesplnené  podmienky žiadateľky, a jednalo by sa o precedens. Vzhľadom na ostatných 
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podobných žiadateľov do budúcnosti sa komisii nezdalo vhodné zmeniť názor, a preto navrhuje 
ponechať rozhodnutie o pridelení bývania pre p. Fullovú na primátorovi mesta, v ktorého 
kompetencii je aj udeľovať výnimky v kritických prípadoch, ktoré uzná za vhodné. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
5. opätovne zaradi ť žiadate ľku  Moniku Šipošovú:  
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania opätovne prerokovala žiadateľku 
Moniku Šíposovú, ktorá nespĺňa tri podmienky na prijatie. Túto žiadateľku komisia hodnotí ako 
mimoriadne rizikovú, a preto podobne ako v prípade pani Fullovej ponecháva rozhodnutie na 
pánovi primátorovi. 
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 nájomný byt, ktorý predložila Jarmila 
Singhoferová, pracovníčka oddelenia nájmu nehnuteľností. 
 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. naďalej ponecha ť nevyriešených žiadate ľov zaradených v poradovníku na nájom 
obecného bytu: ( mesto nemá momentálne vhodné byty) 
- Ildikó Zubajovú, 
- Terezu Csinovú, 
- Petra Malatinca, 
- Andreu Tarabovú, 
- Angeliku Šiferovú, 
- Ingrid Fatákovú, 
- Ekaterinu Hadjiivanovú, 
- Sidu Karolovú, 
- Oľgu Kuklovú, 
- Miloša Ruppeldta, 
- Michaelu Vontszemüovú, 
- Borisa Kozmona, 
- Luciu Simanovú, 
- Oľgu Danielovú, 
-  Adriána Rozbora. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
2. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi: 
-  Borisom Rybovičom. Pridelený byt: Kopčianska 86, číslo bytu 106. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 
- Igorom Mokrošom. Pridelený byt: Hany Meličkovej 11/C, číslo bytu 14/C. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 
- Alenou Jakubíkovou. Pridelený byt: Tománkova 5, číslo bytu 27. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 
- Miroslavom Ščasným. Pridelený byt: Hany Meličkovej 11/B, číslo bytu 16/B. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
3. súhlasi ť so zámenou bytu so žiadate ľmi: 
- Danielom Halmom a Katarínou Kohútovou. Pridelený byt: Kopčianska 86, číslo bytu 11. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
4. naďalej ponecha ť v evidencii žiadate ľov o zámenu bytu: 
- Soňu Lévaiovú a Rudolfa Zemana, 
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- Michaelu Nemcovú, 
- Jána Tavaliho. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
 
5. naďalej ponecha ť v evidencii žiadate ľov o zámenu bytu žiadate ľku: 
- Evu Štvrteckú, ktorá prítomným členom komisie osobne zodpovedala otázky. Členovia komisie 
odporučili, aby priateľ pani Štvrteckej doložil na oddelenie nájmov nehnuteľností doklad, 
o zaradení do poradovníka žiadateľov o byt u svojho zamestnávateľa. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
6. ukon čenie nájmu pred uplynutím výpovednej lehoty so žiad ateľkou: 
- Ivetou Mikušovou. (byt vracia a bude pridelený inému žiadateľovi) 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
7. zaradi ť do poradovníka ako prípad krajnej núdze žiadate ľa: 
- Róberta Bukaja 
Hlasovanie: 
prítomní: 5, za: 5, 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. ponecha ť naďalej v evidencii žiadate ľov: 
- Silviu Vaškovičovú s druhom Martinom Doležalom, 
- Zuzanu Somogyi 
Hlasovanie: 
prítomní: 5, za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
2. ponecha ť naďalej v evidencii žiadate ľov o zámenu bytu za vä čší: 
- Viktóriu Horváthovú, 
- Katarínu Mittákovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5, za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
3. súhlasi ť s obnovou nájmu bytu so žiadate ľmi: 
- Janou Schmidtovou s manželom Ľudovítom. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5, za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
4. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi o byt: 
- Ing. Jánom Križanom s manželkou Alenou. Pridelený byt: Pribišova 8, číslo bytu 36.  
Hlasovanie: 
prítomní: 5, za: 4, proti: 1, zdržali sa: 0 
- Karolínou Csinovou. Pridelený byt: Česká 4, číslo bytu 304. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5, za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 
- Veronikou Akišinovou s priateľom Martinom Benyom. Pridelený byt: Budyšínska 1, číslo 
bytu 411. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5, za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 
- Petrom Sýkorom s manželkou Terezou. Pridelený byt: Česká 4, číslo bytu 301. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5, za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 
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- Ivetou Kulichovou s druhom Kristiánom Lajtaiom. Pridelený byt: Česká 4, číslo bytu 107. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5, za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
 
 
5. neuzatvori ť zmluvu so žiadate ľkou: 
- Romanou Cíchovou. Po dokladovaní všetkých potrebných údajov opätovne predloži ť na 
rokovanie komisie. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5, za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 6: 
A/ 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta SR Bratislavy 
prerokovala  materiál „Návrh na systém pomoci viacdetným rodinám“, ktorý predložila Ing. Viera 
Kimerlingová, 1. námestníčka primátora. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta berie materiál na 
vedomie a odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
schváliť za podmienok, že súčasťou grantového systému budú aj: 
1/ písomná žiadosť zákonného zástupcu maloletého; 
2/ odporúčanie triedneho učiteľa s pečiatkou školy. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5, za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
 
B/ 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta SR Bratislavy 
prerokovala informáciu, že niektorí občania, ktorým bol pridelený byt, nezaplatili zábezpeku, 
ktorá je podmienkou na uzatvorenie zmluvy. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta SR  Bratislavy 
vzala informáciu na vedomie. Odporučila, aby  v konkrétnych prípadoch, ak do 1. septembra 
2012 nebudú zábezpeky uhradené, boli predmetné byty ako voľné, predložené na septembrové 
rokovanie komisie. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5, za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anna Dyttertová, v. r.  
predsedníčka komisie 

 
 
 
 
 
Bratislava 06.06.2012 
Zapísala: Mgr. Drahomíra Náhliková, tajomníčka  


