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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 11.09.2019 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Návrh spolupráce Územného spolku Slovenského Červeného kríža Bratislava a Hlavného 
mesta SR Bratislavy 

2. Vystúpenie Mgr. Veroniky Veslárovej s návrhmi na „bezbariérovosť a inklúziu“ zdravotne 
postihnutých v Hlavnom meste SR Bratislave 

3. Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle výzvy hlavného mesta SR Bratislava na 
predkladanie žiadostí o dotáciu v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách 
a znižovania rizík v oblasti drog z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2019 

4. Návrh na poskytnutie dotácie na činnosť sociálnej služby – nocľaháreň Depaul Slovensko, n. 
o. v celkovej výške 20 000 Eur 

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 
8. Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2018  
9. Rôzne 

 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:30 h – 18:30 h. Komisia odsúhlasila zmenu poradia 
jednotlivých prerokovaných bodov.  
 
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 na svojom zasadnutí riaditeľku územného spolku 
Slovenského Červeného kríža Bratislava-mesto, Ing. Emíliu Uhrinovú, MPH, ktorá informovala 
prítomných členov o činnosti územného spolku Slovenského Červeného kríža (SČK), hlavne 
o poskytovaní sociálnych služieb na území hlavného mesta a zároveň odpovedala na otázky 
prítomných členov komisie. Prevažná časť diskusie sa týkala prepravnej služby poskytovanej SČK pre 
sociálne a zdravotne znevýhodnené osoby a možnosti spolupráce SČK s hlavným mestom. 
 
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál o bezplatnom parkovaní držiteľov parkovacích 
preukazov v zmysle zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 
zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý predložila Mgr. Veronika 
Veslárová, poslankyňa miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
a členka občianskeho združenia Pomoc človeku a Svet mobility. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu berie na vedomie žiadosť Mgr. Veslárovej 
a odporúča primátorovi, aby zvážil možnosti riešenia tohto problému. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    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 Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie 
v zmysle výzvy hlavného mesta SR Bratislava na predkladanie žiadostí o dotáciu v oblasti prevencie, 
bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog z rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy v roku 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 odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, schváliť dotácie v oblasti prevencie, bezpečnosti 
v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog na rok 2019.  

 

P. č. Žiadateľ Názov projektu Odporúčaná  
suma v Eur 

 

1 

DEPAUL 
SLOVENSKO, 
nezisková 
organizácia 

Bezpečný nízkoprah. Znižovanie rizík súvisiacich 
s využívaním sociálnych služieb ľuďmi pod vplyvom 
alkoholu a ďalších omamných látok 

25 854,00 

2 
Občianske 
združenie PRIMA 

Kontaktné centrum pre všetkých 13 416,29 

3 ICHTYS, o. z. 
Nízkoprahový program ICHTYS v Devínskej a v 
Dúbravke 

 
3 198,75 

 

4 
Občianske 
združenie Odyseus 

Hlavné mesto Bratislava podporuje aktivity na 
zníženie rizík súvisiacich s užívaním drog 

26 692,00 

5 
IPčko, občianske 
združenie 

Implementácia ONLINE a OFFLINE nástrojov na 
prevenciu a elimináciu drogových závislostí v 
Bratislave 

 

8 000,00 

 

6 
Bezpečné bývanie, 
o. z. 

Výzva z Pentagónu 1 108,00 

 
Celková  suma 78 269,04 

 
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 materiál Návrh na poskytnutie dotácie na činnosť sociálnej 
služby – nocľaháreň Depaul Slovensko, n. o. 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 neziskovej organizácii 
Depaul Slovensko na činnosť sociálnej služby nocľahárne na rok 2019 vo výške 20 000,00 Eur.  
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 
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a nájomcov obecných nájomných bytov mimo projektov, ktorý predložila Jarmila Singhoferová, 
pracovníčka oddelenia nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku. 
Stanovisko: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. vyradiť žiadateľov z poradovníka aj zo zoznamu žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Monika Prochádzková, 
- Lucia Boršanová, 
- Denisa Franeková, 
- Iveta Kurtiová, 
- Nikoleta Fekete, 
- Jana Schmidtová, 
- Mária Spustová, 
- Zuzana Haviarová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. vyradiť žiadateľku z poradovníka a ponechať v zozname žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Silvia Lichošerstovová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. zaradiť žiadateľov do poradovníka žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Magdaléna Hustá, 
- František Radi, 
- Zuzana Tončíková, 
- Ľubomír Hanisko, 
- Monika Bizoňová, 
- Alžbeta Molnárová, 
- Róbert Griščík, 
- Lea Csicsayová, 
- Miroslava Kurňavová, 
- Marta Síposová, 
- Jana Filová, 
- Katarína Rigová, 
- Ľubica Predajňová, 
- František Rigo, 
- Beata Soufan, 
- Monika Poláchová, 
- Frederick Che, 
- Emília Kuzmová, 
- Ľudmila Kruljacová, 
- Martina Šavlíková, 
- Helena Okruhlicová, 
- Alena Duffeková,  
- Jozef Šedivý, 
- Monika Majerová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. súhlasiť so zaradením žiadateľov do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Boris Šramko, 
- Angelika Pukančíková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. nesúhlasiť so zaradením žiadateľa do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Jiří Hrubý. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
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6. súhlasiť so zámenou bytu u žiadateľov: 
- Zdena Škárová, 
- Angelika Pukančíková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
7. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Rozália Mezeiová, 
- Alena Duffeková, 
- Marcela Černická, 
- Henrieta Takáčová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
8. súhlasiť s udelením výnimky pre žiadateľku zo skutočnosti, že je nájomcom obecného bytu 
a nezdržiava sa v Bratislave nepretržite 5 rokov pred podaním žiadosti a zaradiť ju do zoznamu 
žiadateľov o nájom obecného bytu mimo projektov: 
- Zuzana Pokorná. 
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 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. 
Stanovisko: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Anna Malíková, 
- Mariana Balážová-Tankóová, 
- Božena Rigová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľom s udelením výnimky z veku: 
- Ladislav Rafael. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľkou s udelením výnimky z príjmu: 
- Dominika Šarkányová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. súhlasiť so zámenou bytu u žiadateľky: 
- Marta Kollerová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. súhlasiť s odpustením úhrady finančnej zábezpeky pred podpisom nájomnej zmluvy pre 
žiadateľku: 
- Anežka Blažeková.  
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
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K bodu 7: 
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 predložila Mgr. 
Lea Baričiaková, pracovníčka oddelenia nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku. 
Stanovisko: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. zaradiť žiadateľov do zoznamu žiadateľov o obecný nájomný byt v projekte Dom pre starších 
občanov: 
- Ján Oravec, 
- Ľuboš Herák, 
- Alena Zemanová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. ponechať žiadateľku v zozname žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Anna Ševčíková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. nesúhlasiť s udelením výnimky pre nezaradenú žiadateľku z dôvodu nesplnenia podmienok: 
- Eva Fleischhackerová. 
 
4. súhlasiť so zámenou bytu u žiadateľky: 
- Mária Fialová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. súhlasiť so zámenou bytu u žiadateľa s udelením výnimky z veku: 
- Branislav Žák. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
6. súhlasiť so vzájomnou výmenou bytov u žiadateľov: 
- Ivan Zemko, 
- Emília Trojčáková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
7. nesúhlasiť so zámenou bytu u žiadateľa: 
- Stanislav Tancoš. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
8. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Ľuboš Herák, 
- Blanka Kuzmová, 
- Milan Sabo, 
- Miroslav Vaško. 
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 Ročná správa o stave obecného bytového fondu 
za kalendárny rok 2018, ktorý predložil Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu. 
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Stanovisko: 
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 Ročnú správu o stave obecného 
bytového fondu za kalendárny rok 2018. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 9 Rôzne: 
 
A)  Stanovisko: 

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy opätovne žiada Sekciu sociálnych vecí o prípravu 
legislatívneho rámca, na základe ktorého by hlavné mesto mohlo finančným príspevkom 
podporiť mnohodetné rodiny v rámci rodinnej politiky.  
Termín: najbližšie zasadnutie komisie, ktoré sa uskutoční 9. októbra 2019 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 

 
B)  Stanovisko: 

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy opätovne žiada Sekciu sociálnych vecí o písomnú 
správu o opatrovateľskej službe, ktorú bude poskytovať hlavné mesto. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 

 
 
 
 
 
                                 MUDr. Jakub Vallo, v. r. 
                                                                  predseda komisie 
 
 
 
V Bratislave, 11.09.2019 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


