
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 03.04. 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 pre drogovo závislých. 

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava 
o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach 
spoločného stravovania a v predajniach potravín a na iných verejne prístupných miestach 
na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

3. Návrh na zmenu Štatútu ubytovní hlavného mesta Slovenskej republiky Fortuna 
a Kopčany. 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o prevádzkovaní poriadku pohrebísk. 
5. PRIORITY (informácia). 
6. Žiadatelia o byt v projekte „Dom mladej rodiny“. 
7. Žiadatelia o obecný nájomný byt. 
8. Rôzne. 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15.00 h – 18.15h. 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Anna Dyttertová. 
 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy prerokovala „Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislava o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú 
starostlivosť v resocializačnom stredisku pre drogovo závislých“, ktorý predložil Ing. Viktor 
Stromček, riaditeľ magistrátu. 
Uznesenie:  
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislava o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť 
v resocializačnom stredisku pre drogovo závislých. 
Hlasovanie: 
prítomní : 6, za : 6, proti : 0, zdržali sa : 0  
 
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy prerokovala „Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislava o úprave podmienok predaja, podávania a požívania 
alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín a na 
iných verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“, 
ktorý predložil Ing. Viktor Stromček, riaditeľ magistrátu. 
Uznesenie:  
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislava o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov 
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v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín a na iných verejne prístupných 
miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Hlasovanie: 
prítomní : 6, za : 6, proti : 0, zdržali sa : 0  
 
 
K bodu 3: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy prerokovala „Návrh na zmenu Štatútu ubytovní hlavného mesta Slovenskej 
republiky Fortuna a Kopčany“, ktorý predložil Ing. Viktor Stromček, riaditeľ magistrátu. 
Uznesenie:  
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy odporúča primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
podpísať predložené štatúty ubytovní hlavného mesta Slovenskej republiky Fortuna a Kopčany. 
Hlasovanie: 
prítomní : 8, za : 8, proti : 0, zdržali sa : 0  
 
 
K bodu 4: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy prerokovala „Návrh všeobecne záväzného nariadenia o prevádzkovaní 
poriadku pohrebísk“, ktorý predložil Ing. Viktor Stromček, riaditeľ magistrátu. 
Uznesenie:  
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislava o prevádzkovaní poriadku pohrebísk v zmysle pripomienok Komisie kultúry 
a ochrany historických pamiatok MsZ hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
Hlasovanie: 
prítomní : 9, za : 7, proti : 0, zdržali sa : 2  
 
 
K bodu 5: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy prerokovala „Priority“, informáciu, ktorú predložil Ing. Viktor Stromček, 
riaditeľ magistrátu. 
Uznesenie:  
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy berie informáciu na vedomie a odporúča priority, ako informačný materiál 
predložiť na najbližšie možné rokovanie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy. 
Hlasovanie: 
prítomní : 9, za : 9, proti : 0, zdržali sa : 0  
 
 
K bodu 6: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ prerokovala žiadateľov o byt 
v projekte „Dom mladej rodiny“, ktorý predložila JUDr. Oľga Zemanová, pracovníčka oddelenia 
nájmu nehnuteľnosti  
Stanovisko : 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ prerokovala žiadateľov : 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. neuzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi a ponecha ť v evidencii: 
- Silviou Vaškovičovou s druhom Martinom Doležalom. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9, za: 2, proti: 5, zdržali sa: 2 
- Ing. Jánom Križanom s manželkou Alenou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9, za: 4, proti: 0, zdržali sa: 5 
 
2. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi: 
- Miroslavom Minarovičom s manželkou Evou.  
Hlasovanie: 
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prítomní: 9, za: 7, proti: 0, zdržali sa: 2 
- Bc. Lenkou Ivančíkovou.  
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
3. súhlasi ť s ponechaním v evidencii žiadate ľov o zámenu bytu za vä čší: 
- Viktóriu Horváthovú.  
- Katarínu Mittákovú s manželom Jurajom.  
Hlasovanie: 
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
4. súhlasi ť so zámenou bytu za vä čší so žiadate ľkou: 
- Martou Vlčkovou.  
Hlasovanie: 
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy prerokovala možnosť jednorazového vkladu vo výške 995,82,- Eur pri 
aktuálnom stave na účte, ako jednu z podmienok podávania žiadostí do projektu: „Dom mladej 
rodiny“. 
Uznesenie:  
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy súhlasí s pokračovaním možnosti jednorazového vkladu vo výške 995,82,- 
Eur pri aktuálnom stave na účte, ako jednu z podmienok pri podávaní žiadostí do projektu: 
„Dom mladej rodiny“ do 31. decembra 2014. 
Hlasovanie: 
prítomní : 8, za : 8, proti : 0, zdržali sa : 0  
 
 
K bodu 7: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta prerokovala  
Poradovník žiadateľov na nájom obecného bytu a materiál týkajúci sa nájomných obecných 
bytov, ktorý predložila Jarmila Singhoferová, pracovníčka oddelenia nájmov nehnuteľností. 
Stanovisko :  
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. vyhovie ť žiadate ľke: 
- Oľge Danielovej. 
Hlasovanie: 
prítomní : 8, za : 8, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
2. súhlasi ť so zámenou bytov u žiadate ľov : 
- Heleny Gashi.  
Hlasovanie: 
prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
- Petra Greguša.   
Hlasovanie: 
prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
- Jany Pavlíkovej.  
Hlasovanie: 
prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
3. súhlasi ť s ponechaním v evidencii žiadate ľov o zámenu bytu: 
- Martina Wurelly, 
- Daniela Halmo s Katarínou Kohútovou, 
- Soňu Lévaiovú s Rudolfom Zemanom, 
- Michaelu Nemcovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
4. súhlasi ť so zmenou doby nájmu na dobu neur čitú so žiadate ľmi: 
- Martinom Závadom.  
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 
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- Mgr. Milanom Mankom.  
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
5. súhlasi ť s pridelením náhradného bývania: 
- Viliamovi Tapšíkovi. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
6. súhlasi ť s pred ĺžením zmluvy v ubytovni so žiadate ľkou: 
- Sidou Karolovou  na jeden kalendárny rok, do 30. apríla 2013. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
7. nesúhlasi ť so žiados ťou so zaradením do poradovníka z dôvodu krajnej núd ze so 
žiadate ľkou: 
- Marcelou Polákovou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 0, proti: 6, zdržali sa: 0 
 
K bodu 8: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy sa navrhla na najbližšie rokovanie prizvať žiadateľa Ivan Ištóka. 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0 
 

 
 
 
 
 
 
 

Anna Dyttertová, v. r.  
predsedníčka komisie 

 
 
 
 
 
Bratislava 4.4.2012 
Zapísala: Mgr. Drahomíra Náhliková, tajomníčka  


