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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 04.02.2019 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Rokovací poriadok komisie 
2. Rámcová náplň činností komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  
3. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových 

priestorov za účelom prevádzkovania stravovacej prevádzky v zariadení pre seniorov Dom 
tretieho veku 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v centre pre deti a rodiny 
RETEST 

5. Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny organizácie RETEST 
6. Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v rokoch 2016 – 2017 
7. Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v r. 2018 
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. Voľba podpredsedu komisie 
12. Voľba členov neposlancov – odborníkov do komisie 
13. Stanovenie termínov zasadnutí komisie na rok 2019 

 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 17:45 h. Komisia odsúhlasila zmenu poradia 
niektorých bodov programu. 
 
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jakub Vallo.  
 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala rokovací poriadok komisie, ktorý predložil MUDr. Jakub 
Vallo, predseda komisie. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy schvaľuje rokovací poriadok komisie podľa predloženého návrhu.  
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala rámcovú náplň činností komisií Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktorú predložil Ing. arch. Matúš Vallo, 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  
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A. zrušiť rámcovú náplň činností komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
a jej dodatky č. 1 až 7. 

B. určiť rámcovú náplň činností komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
s nasledovným pripomienkami: 
 

v čl. 12 upraviť text nasledovne: 
b) iniciatívne podporuje rozvoj programu s cieľom zdravšieho obyvateľstva hlavného mesta 
f)  navrhuje primátorovi nájomcu bytu a navrhuje primátorovi udeliť výnimku pre zaradenie   

      žiadosti o byt do zoznamu žiadateľov 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 3: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov za účelom prevádzkovania stravovacej prevádzky 
v zariadení pre seniorov Dom tretieho veku, ktorý predložil Mgr. Ctibor Košťál, 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 Dom tretieho veku, 
Polereckého 2, Bratislava, k. ú. Petržalka, registra „C“ parc. č. 369 a parc. č. 370, vo výmere 732 m2, 
zapísaný na LV č. 1748 pre nájomcu CITY GASTRO s. r. o., Račianska 71, 831 02  Bratislava, IČO: 
46323279 na dobu určitú za účelom zabezpečenia stravovacej prevádzky pre klientov Domu tretieho 
veku, zamestnancov Domu tretieho veku, cudzích stravníkov a seniorov mestskej časti Petržalka a to 
na dobu 2 rokov od  nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania finančného limitu 200 000,- 
Eur bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Zmluva o nájme nebytových priestorov je 
neoddeliteľnou prílohou Rámcovej koncesnej zmluvy na poskytovanie služieb. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 4: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť 
v centre pre deti a rodiny RETEST, ktorý predložil Ing. arch. Matúš Vallo, 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 všeobecne záväzné nariadenie hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú 
starostlivosť v centre pre deti a rodiny RETEST s účinnosťou od 1. júla 2019. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 5: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny organizácie 
RETEST, ktorý predložil Ing. arch. Matúš Vallo, 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. júna 2019. 
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Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 6: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala Správu o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta 
SR Bratislavy v rokoch 2016 - 2017, ktorú predložil Ing. arch. Matúš Vallo, 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 zobrať na vedomie Správu o zdravotnom stave 
obyvateľov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v rokoch 2016 - 2017 a zároveň odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu zmenu uznesenia týkajúceho sa intervalu predkladania tejto správy z 2-
ročného na 4-ročný interval. 
 
Zároveň komisia žiada oddelenie sociálnych vecí o: 
 

1) predloženie tohto materiálu aj na zasadnutie Komisie územného a strategického plánovania, 
životného prostredia a výstavby, 

2) spoluprácu s oddelením životného prostredia a mestskej zelene pri spracovaní budúcej 
Správy o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta so zapracovaním ukazovateľov, ktoré 
ovplyvňujú zdravotný stav obyvateľov hlavného mesta (kvalita pitnej vody, znečistenie 
ovzdušia, intenzita hluku, svetelný smog a pod.). 

Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 7: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala Informačnú správu o podpore zdravia vykonávanej 
hlavným mestom SR Bratislavou v r. 2018, ktorú predložil Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu žiada predkladateľa materiálu o jeho 
opätovné predloženie na marcovom zasadnutí komisie. 
 
Zároveň komisia žiada tajomníka komisie o zabezpečenie účasti zamestnancov Kancelárie Zdravé 
mesto Bratislava na marcovom zasadnutí komisie. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 9: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál týkajúci sa žiadateľov o obecný nájomný byt a 
nájomcov obecných nájomných bytov v projekte Dom mladej rodiny, ktorý predložila Jarmila 
Singhoferová, pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. nesúhlasiť s pridelením bytu pre žiadateľku z dôvodu nesplnenia podmienok: 
- Anežka Elhassan. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
Zároveň komisia žiada oddelenie nájomného bývania o vypracovanie materiálu týkajúceho sa projektu 
Dom mladej rodiny. Konkrétne opätovné začlenenie niekoľkých bytov z projektu Dom mladej rodiny do 
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bytového fondu obecných nájomných bytov mimo projektov bývania nezverených do správy mestskej 
časti. 
 
 
K bodu 12: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala voľbu členov neposlancov – odborníkov do komisie.  
Uznesenie : 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy odporúča troch odborníkoch z radov neposlancov. 
- Mgr. Ľubicu Karelovú, MPH 
- Mgr. Jozefa Kákoša, 
- Ing. Miroslava Pšenčíka. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 8: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál týkajúci sa žiadateľov o obecný nájomný byt 
a nájomcov obecných nájomných bytov mimo projektov, ktorý predložila Jarmila Singhoferová, 
pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Katarína Bobáková, 
- Vladimír Kandirakis, 
- Dagmar Mikuličová, 
- Oľga Levaiová, 
- Monika Prochádzková, 
- Lukáš Bartoušek, 
- Renáta Slobodová. 
Prípadným náhradníkom je pán Štefan Stojka. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. zaradiť žiadateľku do poradovníka žiadateľov o nájom obecného bytu ako prípad hodný 
osobitného zreteľa a uzatvoriť s ňou nájomnú zmluvu na dobu určitú 2 roky: 
- Ľubica Lehotská. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. súhlasiť so zámenou bytu u žiadateľa: 
- Miroslav Ščasný. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. súhlasiť so zaradením žiadateľa do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Marián Petričko. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. nesúhlasiť so zaradením žiadateľov do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Albína Putíková, 
- Svetlana Janošková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
6. nesúhlasiť so zastavením deložácie žiadateľky a trvať na jej vyprataní z bytu: 
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- Magdaléna Janechová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
7. nesúhlasiť s prednostným zaradením žiadateľky do poradovníka žiadateľov o nájom 
obecného bytu: 
- Zuzana Hužvárová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
8. nesúhlasiť s udelením výnimky pre nezaradenú žiadateľku z dôvodu nesplnenia podmienok: 
- Anežka Elhassan. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 10: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál týkajúci sa žiadateľov o obecný nájomný byt 
a nájomcov obecných nájomných bytov v projekte Dom pre starších občanov, ktorý predložil JUDr. 
Michal Ovsaník, vedúci oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. zaradiť nových žiadateľov do zoznamu žiadateľov o obecný nájomný byt v projekte Dom pre 
starších občanov: 
- Alexander Kopernický, 
- Blanka Kuzmová, 
- Milan Ondrejkovič, 
- Miroslav Štefanec. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Alexander Kopernický, 
- Miroslav Štefanec, 
- Eleonóra Hanáková, 
- Danica Nabil, 
- Karol Valovič. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 11: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala voľbu podpredsedu Komisie sociálnych vecí, 
zdravotníctva a rozvoja bývania.  
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy odporúča schváliť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy za podpredsedu komisie z radov poslancov: 
- Mgr. Zdenku Zaťovičovú 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 13: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy určila termíny rokovania komisie na rok 2019 so začiatkom o 15:00 h 
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nasledovne: 13. marca, 10. apríla, 22. mája, 19. júna, 11. septembra, 9. októbra, 13. novembra a 11. 
decembra. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
                           MUDr. Jakub Vallo, v. r.   
                                                          predseda komisie 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 06.02.2019 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


