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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 13.11.2019 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov 
v Dome tretieho veku 

2. Návrh postupu vo veci komunitného plánovania sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 

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. Rôzne 

 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:30 h – 17:30 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 prerokovala materiál Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Dome tretieho veku, 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 418,39 m², evidované na LV č. 1748, parc. č. 370 k. ú. Petržalka, za 
účelom prípravy a podávania celodennej stravy pre prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov 
Domu tretieho veku za 995,21 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: 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 materiál Návrh postupu vo veci komunitného plánovania 
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sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 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 postup vo veci komunitného plánovania 
sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    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. súhlasiť s obnovením nájmu žiadateľa na dobu určitú 2 roky s notárskou zápisnicou: 
- Tomáš Kolárik. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 4    proti: 2    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasiť s obnovením nájmu žiadateľky na dobu určitú ½ roka s notárskou zápisnicou: 
- Beatrica Szerzödiová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. súhlasiť s obnovením nájmu žiadateľa s udelením výnimky zo skutočnosti, že nedosahuje 
príjem vo výške 1,2 násobku životného minima na dobu určitú 1 rok s podmienkou úhrady 
nájomného a služieb vopred na 1 rok: 
- Peter Compel. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. súhlasiť so zaradením žiadateľky do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Kristína Supeková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. zaradiť žiadateľov do poradovníka žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Štefan Riško, 
- Klaudia Rigová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
6. nesúhlasiť s udelením výnimky pre nezaradenú žiadateľku  z dôvodu nesplnenia podmienok: 
- Eva Franková. 
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 v projekte Dom pre starších občanov, ktorý predložila Mgr. 
Lea Baričiaková, pracovníčka oddelenia nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku. 
Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
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1. zaradiť žiadateľa do zoznamu žiadateľov o obecný nájomný byt v projekte Dom pre starších 
občanov: 
- Ivan Schneider. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 5 Rôzne: 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy súhlasí s vyhodnotením pripomienok mestských častí k návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 5/2019.  
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Informácia o postupe pri realizácii domácej 
opatrovateľskej služby, 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 informáciu o postupe pri 
realizácii domácej opatrovateľskej služby.  
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
                                 MUDr. Jakub Vallo, v. r. 
                                                                  predseda komisie 
 
 
 
 
V Bratislave, 14.11.2019 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


