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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 22.05.2019 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov 
v Domove pri kríži 

2. Informačný materiál o poskytovaní finančného príspevku mnohodetným rodinám v minulom 
volebnom období 

3. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov  
4. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom pre 

starších občanov 
5. Informácia o pridelených bytoch za obdobie 1. štvrťroka 2019 

 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:30 h – 17:45 h.  
 
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 materiál Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži, 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 vo výmere 260,24 m² (vývarovňa 64,35m², prípravne a  sklady 195,89 m²), 
súpis. č. 3082, evidované na LV č. 4331, parc. č. 3449/29, 30, 31, 32, 278, 281, 313 k. ú. Dúbravka, 
za účelom prípravy a podávania celodennej stravy pre prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov 
Domova pri kríži za 373,56 Eur/mesiac za celý predmet nájmu pre podmienky na vyhlásenie 
verejného obstarávania. Uzatvorenie zmluvy na dobu určitú počas trvania Zmluvy o poskytovaní 
stravovacích služieb 
 
S podmienkou: 
 
schválenia  prípadu  hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s podmienkou, že po ukončení verejného 
obstarávania bude uzatvorená nájomná zmluva za celý schválený predmet nájmu s úspešným 
uchádzačom vo verejnom obstarávaní, ktorý splnil všetky zákonom stanovené podmienky a vzišiel zo 
súťaže z verejného obstarávania ako poskytovateľ stravy.  
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 Informačný materiál o poskytovaní finančného príspevku 
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mnohodetným rodinám v minulom volebnom období, 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 berie na vedomie Informačný materiál 
o poskytovaní finančného príspevku mnohodetným rodinám v minulom volebnom období a odporúča 
nájsť spôsob ako pokračovať vo finančnej podpore mnohodetných rodín. 
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 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. naďalej ponechať žiadateľa v poradovníku žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Vladimír Kandirakis. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasiť so zámenou bytu u žiadateľky: 
- Renáta Hlavenková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. nesúhlasiť so zaradením žiadateľky do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Renáta Poláková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Monika Trubanová, 
- Henrieta Takáčová, 
- Zuzana Hužvárová, 
- Magdaléna Guldanová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. zaradiť žiadateľov do poradovníka žiadateľov o nájom obecného bytu s udelením výnimky 
a uzatvoriť s nimi nájomnú zmluvu: 
- Mária Valentová, 
- Daniela Hrdá. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
6. súhlasiť s obnovením nájmu u žiadateľa do najbližšieho uvoľnenia 1-izbového bytu v danom 
objekte: 
- Peter Grom. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
7. nesúhlasiť s obnovením nájmu u žiadateľky: 
- Viera Szekeres Hutárová 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
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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 v projekte Dom pre starších občanov, ktorý predložil JUDr. 
Michal Ovsaník, vedúci oddelenia nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku. 
Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. zaradiť žiadateľku do zoznamu žiadateľov o obecný nájomný byt v projekte Dom pre starších 
občanov: 
- Anna Ševčíková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. zaradiť žiadateľku do zoznamu žiadateľov o obecný nájomný byt v projekte Dom pre starších 
občanov s udelením výnimky: 
- Božena Laštincová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Anna Ševčíková, 
- Edward Jodlowski, 
- Gabriela Sulčanová, 
- Marcela Záhorská. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľkou s podmienkou, že požiada prenajímateľa 
o udelenie súhlasu k trvalému pobytu v hlavnom meste: 
- Božena Laštincová. 
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 materiál Informácia o pridelených bytoch za obdobie 1. 
štvrťroka 2019, 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 berie na vedomie Informáciu o pridelených 
bytoch za obdobie 1. štvrťroka 2019. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
                            MUDr. Jakub Vallo, v. r. 
                                                            predseda komisie 
 
 
 
 
V Bratislave, 23.05.2019 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


