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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 19.06.2019 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Domov seniorov Archa  
2. Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy 
3. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci udeľovania 

súhlasov pre príslušníkov tretích krajín podľa osobitného predpisu 
4. Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle výzvy hlavného mesta SR Bratislava na 

poskytnutie dotácie na realizáciu integračných projektov pre ľudí bez domova pre rok 2019 
5. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov  
6. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom 

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

starších občanov 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:30 h – 19:00 h. Komisia odsúhlasila zmenu poradia 
jednotlivých prerokovaných bodov. Bod č. 7 nebol komisiou prerokovaný a bod č. 2 bol prerokovaný 
spolu s Komisiou územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby.  
 
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 privítala pani riaditeľku Domova seniorov Archa, PhDr. Mgr. Oľgu 
Jarošovú, PhD., ktorá informovala členov komisie fungovaní Domova seniorov Archa a zároveň 
odpovedala na otázky prítomných členov komisie. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy berie na vedomie informácie pani riaditeľky o fungovaní Domova 
seniorov Archa. 
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 spolu s Komisiou územného a strategického plánovania, životného 
prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
prerokovali Správu o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy spolu s Komisiou územného a strategického plánovania, životného 
prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po 
prerokovaní materiálu žiadajú primátora vytvoriť pracovnú skupinu na zostavenie akčného plánu 
k Správe o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy, ktorej členmi budú 
zástupcovia Sekcie sociálnych vecí, Sekcie životného prostredia a prihlásení členovia oboch komisií. 
Hlasovanie: 
prítomní: 14    za: 14    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 materiál Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy vo veci udeľovania súhlasov pre príslušníkov tretích krajín podľa 
osobitného predpisu, 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  
 
a) berie na vedomie návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
v predloženom znení, 
 
b) odporúča pokračovať v procese prerokovania návrhu Dodatku štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy vo veci udeľovania súhlasov pre príslušníkov tretích krajín podľa osobitného predpisu. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 4: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle 
výzvy hlavného mesta SR Bratislava na poskytnutie dotácie na realizáciu integračných projektov pre 
ľudí bez domova pre rok 2019, 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 Vyhodnotenie žiadostí 
o poskytnutie dotácie v zmysle výzvy hlavného mesta SR Bratislava na poskytnutie dotácie na 
realizáciu integračných projektov pre ľudí bez domova pre rok 2019. 
Zároveň komisia žiada oddelenie sociálnych vecí o doplnenie zloženia odbornej komisie a anotácií 
jednotlivých projektov. 
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 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. súhlasiť so zámenou bytu u žiadateľky: 
- Simona Siposová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasiť so zaradením žiadateľky do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Zdena Škarová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. súhlasiť s udelením výnimky pre žiadateľku zo skutočnosti, že nedosahuje príjem vo výške 
1,2 násobku životného minima a zaradiť ju do zoznamu žiadateľov o nájom obecného bytu 
mimo projektov: 
- Michaela Siposová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
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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 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 žiadateľmi: 
- Nikola Zemánková, 
- Róberta Velichová, 
- Božena Rigová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľkou s udelením výnimky z veku, príjmu, stavebného 
sporenia a podanej žiadosti o nájom bytu na príslušnej mestskej časti: 
- Anežka Blažeková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. súhlasiť s obnovením nájmu u žiadateľa: 
- Jozef Masarovič. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 7 Rôzne: 
 
A)  Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy privítala pani riaditeľku Domova jesene života, Mgr. 
Branislavu Belanová, ktorá informovala členov komisie fungovaní Domova jesene života 
a zároveň odpovedala na otázky prítomných členov komisie. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy berie na vedomie informácie pani riaditeľky o fungovaní 
Domova jesene života. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 

 
B)  Uznesenie: 

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča pánovi primátorovi podpísať zmluvu 
o spolupráci vo veci určenia nájomcov k bytom medzi Hlavným mestom SR Bratislavou 
a Mestskou časťou Bratislava-Ružinov, týkajúcu sa pridelenia bytovej náhrady mestskou 
časťou pre nájomcu školníckeho bytu. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 

 
 
 
 
 
 
                            MUDr. Jakub Vallo, v. r. 
                                                           predseda komisie 
 
 
V Bratislave, 20.06.2019 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


