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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 10.04.2019 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v r. 2018 
2. Návrh na poskytnutie dotácie na chod a rozvoj aktivít pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum 

v celkovej výške 20 000 eur  
3. Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 

Bratislavy na roky 2021 – 2030 s víziou do roku 2050 (Metropolitný plán Bratislava 2030) 
4. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov  
5. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom 

mladej rodiny 
6. Rámcová náplň činností komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 17:30 h. Komisia odsúhlasila zmenu poradia 
jednotlivých bodov. Bod č. 3 bol predradený pred ostatné body a bol prerokovaný ako prvý. Bod č. 6 
bol doplnený. 
 
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jakub Vallo. Členovia komisie sa dohodli 
na posunutí začiatku zasadnutí komisií v roku 2019 na 15:30 h. 
 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Zámer spracovania Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2030 s víziou do roku 2050 
(Metropolitný plán Bratislava 2030), ktorý predložilo oddelenie stratégie a projektov. 
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 Zámer spracovania Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2030 s víziou do 
roku 2050 (Metropolitný plán Bratislava 2030). 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Informačná správa o podpore zdravia 
vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v r. 2018, 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 Informačnú správu 
o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v r. 2018. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
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K bodu 3: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala Návrh na poskytnutie dotácie na chod a rozvoj aktivít pre 
Bratislavské dobrovoľnícke centrum v celkovej výške 20 000 eur, 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 poskytnutie dotácie Bratislavskému 
dobrovoľníckemu centru na chod a rozvoj aktivít v celkovej výške 20 000 eur na rok 2019.  
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 4: 
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, správy a inventarizácie majetku. 
Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. vyradiť žiadateľku z poradovníka aj zo zoznamu žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Janka Palková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasiť so zaradením žiadateľky do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Simona Siposová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. nesúhlasiť so zaradením žiadateľa do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Jiří Hrubý. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľkou: 
- Monika Prochádzková.  
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. súhlasiť s obnovením nájmu u žiadateľky na dobu určitú 1 rok s notárskou zápisnicou a so 
zábezpekou: 
- Martina Riecka. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
6. súhlasiť s obnovením nájmu u žiadateľky na dobu určitú 2 roky s notárskou zápisnicou: 
- Zdena Veningerová. 
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: 
- Zuzana Hužvárová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
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8. nesúhlasiť s prednostným zaradením žiadateľky do poradovníka žiadateľov o nájom 
obecného bytu. Zároveň komisia žiada oddelenie nájomného bývania, správy a inventarizácie 
majetku, aby vyzvalo žiadateľku k aktualizácii žiadosti v projekte Dom mladej rodiny: 
- Nikola Vicianová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
9. súhlasiť s udelením výnimky pre žiadateľku zo skutočnosti, že nemá v hlavnom meste trvalý 
pobyt a zaradiť ju do zoznamu žiadateľov o nájom obecného bytu mimo projektov: 
- Nataliya Szepova. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
10. nesúhlasiť s udelením výnimky pre nezaradenú žiadateľku z dôvodu nesplnenia 
podmienok: 
- Iveta Szabóová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 5: 
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 JUDr. Oľga 
Zemanová, pracovníčka oddelenia nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku. 
Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľkou s udelením výnimky z príjmu a z veku: 
- Lucia Chalásová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľkou s udelením výnimky z príjmu: 
- Andrea Rigová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Tomáš Duda, 
- Martin Stránsky, 
- Nikola Zemánková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 6: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy opätovne 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 žiada: 

 
v čl. 12 bod a) zmeniť jeho znenie nasledovne: 

 
- prerokováva pravidelnú správu o poskytovaní opatrovateľskej služby zo strany hlavného 

mesta. 
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Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
                            MUDr. Jakub Vallo, v. r. 
                                                           predseda komisie 
 
 
V Bratislave, 12.04.2019 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


