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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 13.03.2019 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov 
v Domove seniorov Lamač   

2. Návrh na vykonávanie opatrovateľskej služby hlavným mestom SR Bratislava a návrh na 
podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z IA MPSVaR SR  

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Centra pre deti a rodiny REPULS hlavného mesta 
SR Bratislavy a návrh Štatútu Centra pre deti a rodiny REPULS                                                                                                                                                                                                                                             

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb 

5. Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v r. 2018 
6. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2021 
7. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov 

 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 17:45 h. Komisia odsúhlasila zmenu poradia 
jednotlivých bodov. Bod č. 6 bol predradený pred ostatné body a bol prerokovaný ako prvý, bod č. 5 
nebol komisiou prerokovaný a bude predložený na najbližšie zasadnutie komisie. 
 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy Ing. arch. 
Lucia Štasselová.  
 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na 
roky 2019 - 2021, 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 prerokovať návrh rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2019 – 2021. 
 
Zároveň komisia žiada oddelenie sociálnych vecí o prípravu materiálu, v ktorom budú zahrnuté 
informácie týkajúce sa poskytovania finančného príspevku hlavným mestom pre mnohodetné rodiny 
v minulom volebnom období podľa jednotlivých rokov (tzn. počet žiadateľov, počet vybavených 
žiadostí, výška poskytnutého príspevku, nález NKÚ, kritériá posudzovania žiadosti o finančný 
príspevok a pod.).   
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 
nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač, ktorý predložil Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ 
magistrátu. 
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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 vo výmere 133,12m² (technologické miestnosti 110,96 m² v tom kuchyňa 30,18 
m², bufet a sklady 22,16 m²), súpis. č. 2976, evidované na LV č. 867, parc. č. 599/7, 599/86, 599/87, 
599/106, k. ú. Lamač, za účelom prípravy a podávania celodennej stravy pre prijímateľov sociálnych 
služieb a zamestnancov Domova seniorov Lamač za 250,00 Eur/mesiac za celý predmet nájmu. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    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 vykonávanie opatrovateľskej služby hlavným 
mestom SR Bratislava a návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z IA MPSVaR 
SR, 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 berie na vedomie a súhlasí s realizáciou 
zámeru poskytovania opatrovateľskej služby hlavným mestom a s predložením žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok na IA MPSVaR SR. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 1    proti: 4    zdržali sa: 2 
 
 
K bodu 4: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala návrh Všeobecne záväzného nariadenia Centra pre deti 
a rodiny REPULS hlavného mesta SR Bratislavy a návrh Štatútu Centra pre deti a rodiny REPULS,                                                                                       
ktorý predložila PhDr. Miriam Jamrišková, vedúca Centra pre deti a rodiny REPULS. 
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 návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta SR Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v 
Centre pre deti a rodiny REPULS s účinnosťou od 1. mája 2019 a odporúča primátorovi hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy podpísať nový Štatút Centra pre deti a rodiny REPULS 
s účinnosťou od 1. apríla 2019.  
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 5: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb, 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 návrh všeobecne záväzného nariadenia 
Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb. 
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Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 6: 
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. naďalej ponechať žiadateľov v poradovníku žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Oľga Levaiová,  
- Monika Prochádzková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. vyradiť žiadateľov z poradovníka aj zo zoznamu žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Tamara Dekhnich, 
- Rastislav Mifkovič. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. súhlasiť so zaradením žiadateľky do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Viera Dedíková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. súhlasiť s prenájmom miestností nachádzajúcich sa vedľa prenajatých bytov žiadateľov: 
- Roman Petrák, miestnosť č. 1.7 o výmere 1,95 m2, 
- Boris Šramko, miestnosť č. 1.6 o výmere 1,86 m2. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Oľga Levaiová, 
- Veronika Viechecová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
6. súhlasiť so zámenou bytov u žiadateľov: 
- Miroslav Ščasný, 
- Marián Petričko, 
- Klaudia Herbergerová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
7. zaradiť žiadateľku do poradovníka žiadateľov o nájom obecného bytu ako prípad hodný 
osobitného zreteľa: 
- Mária Balážová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
                            Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r. 
                                                  námestníčka primátora 
 
V Bratislave, 14.03.2019 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


