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KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A ROZVOJA BÝVANIA 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 

 
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ 
zo dňa 04.09.2018 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1. Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 

Bratislavy na roky 2010 – 2020 za rok 2017 a aktualizácia Akčných plánov Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 na 
obdobie rokov 2018 – 2020 

2. Návrh dodatku č. 12 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 

3. Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny organizácie RETEST 
4. Zrušenie Zásad poskytovania jednorazového finančného príspevku obetiam domáceho násilia 
5. Návrh na poskytnutie dotácie na činnosť sociálnej služby – nocľaháreň Depaul Slovensko, n.o. 

v celkovej výške 15 000 eur 
6. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Domov seniorov Archa, 
Rozvodná 25, Bratislava 

7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových 
priestorov za účelom prevádzkovania stravovacej jednotky v zariadení pre seniorov Domov jesene 
života 

8. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov 
9. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom mladej 

rodiny 
10. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom pre 

starších občanov 
11. Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2017 
12. Informácia o pridelených bytoch za obdobie 1. a 2. štvrťroka 2018 

 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 18:00 h. 
 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. arch. Lucia Štasselová. Bod č. 4 bol 
predkladateľom materiálu stiahnutý a body č. 8 – 12 neboli komisiou prerokované. 
 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Ročná správa o realizácii Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 za rok 2017 
a aktualizácia Akčných plánov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2010 – 2020 na obdobie rokov 2018 – 2020“, ktorý predložil JUDr. Ivo Nesrovnal, 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu: 
 

1. berie na vedomie Ročnú správu o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 za rok 2017, 

2. súhlasí s aktualizáciou Akčných plánov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 na obdobie rokov 2018 – 2020, 

3. odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy materiál schváliť. 
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Zároveň členovia komisie žiadajú spracovateľa materiálu, aby zapracoval do nového Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy aj systém jeho monitorovania 
a hodnotenia. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Návrh dodatku č. 12 rokovacieho poriadku 
mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“, ktorý predložila Mgr. 
Dagmar Kramplová, vedúca organizačného oddelenia a JUDr. Lucia Vyhlídalová, vedúca legislatívno-
právneho oddelenia. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu neodporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť dodatok č. 12 rokovacieho poriadku 
mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
Zároveň komisia poveruje predsedníčku komisie o zaslanie pripomienok pána poslanca JUDr. Vetráka 
k predkladanému dodatku č. 12 rokovacieho poriadku všetkým členom komisie. Predsedníčka komisie 
rovnako žiada členov komisie, aby jej a tajomníkovi komisie obratom zaslali svoje prípadné 
pripomienky k navrhovanému dodatku č. 12 rokovacieho poriadku. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 3: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny 
organizácie RETEST“, ktorý predložil JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť dodatok č. 1 Zriaďovacej listiny organizácie 
RETEST s účinnosťou od 1. januára 2019. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 5: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Návrh na poskytnutie dotácie na činnosť 
sociálnej služby – nocľaháreň Depaul Slovensko, n.o. v celkovej výške 15 000 eur“, ktorý predložil 
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť poskytnutie dotácie neziskovej organizácii 
Depaul Slovensko na činnosť sociálnej služby nocľahárne na rok 2018 vo výške 15 000 eur.  
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 6: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Informácia o prijatých opatreniach na 
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v 
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rozpočtovej organizácii Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, Bratislava“, ktorý predložil JUDr. Ivo 
Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu berie na vedomie informáciu o prijatých 
opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta 
SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, Bratislava. 
 
Zároveň komisia poveruje predsedníčku komisie k zaslaniu súboru otázok adresovaných pani 
riaditeľke týkajúcich sa fungovania Domova seniorov Archa. Predsedníčka komisie žiada pani 
riaditeľku o následné zaslanie písomných odpovedí na predmetné otázky. Komisia tiež poveruje 
tajomníka komisie preveriť plnenie uznesenia z predchádzajúceho rokovania o DS Archa. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 7: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Návrh na schválenie prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov za účelom prevádzkovania stravovacej 
jednotky v zariadení pre seniorov Domov jesene života“, ktorý predložil Mgr. Martin Maruška, riaditeľ 
magistrátu. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 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 stravovacej prevádzky v zariadení pre seniorov Domov jesene života, Hanulova 
7/a, Bratislava, katastrálne územie Lamač, vo výmere 318,07 m², za účelom prípravy a podávania 
celodennej stravy, pre prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov Domova jesene života vo   
výške 5,0 €/m²/mesiac, čo predstavuje sumu 1 590,35 €/mesiac. Koncesná zmluva o prevádzkovaní 
stravovacej jednotky bude uzatvorená na dobu určitú 5 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
                           Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r.  
                                                  predsedníčka komisie 
 
 
 
V Bratislave, 05.09.2018 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


