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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 14.10.2019 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Domáca opatrovateľská služba – aktuálne informácie o stave domácej opatrovateľskej služby 
2. Informačný materiál legislatívneho rámca, na základe ktorého by hlavné mesto mohlo 

finančným príspevkom podporiť mnohodetné rodiny v rámci rodinnej politiky 
3. 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 v znení všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky č. 5/2019 

4. Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2010-2020 (ďalej len „PHSR“) za rok 2018 

5. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov  
6. Informácia o pridelených bytoch za obdobie 2. a 3. štvrťroka 2019  
7. Rôzne 

 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:30 h – 18:15 h. Komisia odsúhlasila zmenu poradia 
jednotlivých prerokovaných bodov a súhlasila s doplnením bodu 2 a bodu Rôzne. 
 
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 Domáca opatrovateľská služba – aktuálne 
informácie o stave domácej opatrovateľskej služby, ktorý predložil Mgr. Pavol Jablonický, riaditeľ 
Sekcie sociálnych vecí. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu berie na vedomie aktuálne informácie 
o stave domácej opatrovateľskej služby.  
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    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 legislatívneho rámca, na základe 
ktorého by hlavné mesto mohlo finančným príspevkom podporiť mnohodetné rodiny v rámci rodinnej 
politiky, 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 Informačný materiál 
legislatívneho rámca, na základe ktorého by hlavné mesto mohlo finančným príspevkom podporiť 
mnohodetné rodiny v rámci rodinnej politiky.  
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 materiál 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 v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky č. 5/2019, 
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 všeobecne záväzné nariadenie 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 
v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky č. 5/2019.  
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
 
K bodu 4: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Ročná správa o realizácii Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 (ďalej len 
„PHSR“) za rok 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 odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, schváliť Ročnú správu o realizácii Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 (ďalej len 
„PHSR“) za rok 2018.  
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. zaradiť žiadateľov do poradovníka žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Martina Poláková, 
- Luboš Stojka, 
- Alica Bírová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. nesúhlasiť s prednostným zaradením žiadateľov do poradovníka žiadateľov o nájom 
obecného bytu: 
- Andrea Lakatošová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
- Ján Grabec. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. súhlasiť s udelením výnimky pre žiadateľku zo skutočnosti, že bola nájomcom obecného 
bytu a zaradiť ju do zoznamu žiadateľov o nájom obecného bytu: 
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- Marta Bujková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 2 
 
Stanovisko: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
4. súhlasiť s udelením výnimky pre žiadateľa zo skutočnosti, že je spoluvlastník bytu a zaradiť 
ho do zoznamu žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Miloš Hlava. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. nesúhlasiť s udelením výnimky pre nezaradenú žiadateľku  z dôvodu nesplnenia podmienok: 
- Aneta Zubeková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
6. súhlasiť so zaradením žiadateľov do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Margita Adamcová, 
- Marta Mazurová, 
- Štefan Kováč. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
7. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Frederick Che, 
(prípadným náhradníkom je Mária Balážová) 
- Petra Opartyová, 
- Luboš Stojka, 
- Ľubomír Hanisko, 
- Zuzana Tončíková. 
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 Informácia o pridelených bytoch za obdobie 2. 
a 3. štvrťroka 2019, ktorý predložil Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu. 
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 Informáciu o pridelených bytoch 
za obdobie 2. a 3. štvrťroka 2019. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
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K bodu 7 Rôzne: 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy súhlasí so zrušením uznesenia č. 396/2016, nakoľko „Koncepcie 
rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov na obdobie do roka 2018“ nie sú platné. Ich 
platnosť bola limitovaná na obdobie rokov 2016-2018 a verejné vypočutie riaditeliek a riaditeľov je na 
rok 2019 irelevantné.   
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
                                 MUDr. Jakub Vallo, v. r. 
                                                                 predseda komisie 
 
 
 
 
V Bratislave, 15.10.2019 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


