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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 11.12.2019 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 – 2022 
2. Vyhodnotenie pripomienok fyzických osôb a právnických osôb k návrhu 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 

3. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov  
4. Rôzne 

 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:30 h – 19:00 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 rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na 
roky 2020 – 2022, 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 
 
A) 
presunúť bežné výdavky z prvku 6.1.11 Nocľaháreň Mea Culpa vo výške 66 840 Eur na sociálnu 
službu nocľahární v tom prípade, ak sa nebudú počas roka čerpať. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
B) 
presunúť bežné výdavky z prvku 6.4.2 Podpora domácej opatrovateľskej služby vo výške 300 000 Eur 
do prvku 3.3.1 Kvalitná činnosť mestskej polície. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 1    proti: 2    zdržali sa: 2 
 
C) 
schváliť návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 – 2022. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Vyhodnotenie pripomienok fyzických osôb 
a právnických osôb k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
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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: 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. 
Stanovisko: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. naďalej ponechať žiadateľov v poradovníku žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Petra Opartyová, 
- Frederick Che. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasiť so zaradením žiadateľov do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Miroslava Santos Melo. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
- Svetlana Janošková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
3. súhlasiť so spoločným nájmom žiadateľov: 
- Dušan Ustaník, Ľubica Farkašová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Viera Ježíková, 
- Ema Kollárová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. súhlasiť s preradením žiadateľky do zoznamu žiadateľov v projekte Dom pre starších 
občanov: 
- Zdena Kmeťová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
6. zaradiť žiadateľov do poradovníka žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Jaroslav Juráš, 
- Eva Töröková, 
- Emil Čonka. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
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K bodu 4 Rôzne: 
 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy berie na vedomie zámer oddelenia sociálnych vecí s jedenástimi bytmi 
z bytového fondu hlavného mesta Bratislavy určených na sociálne účely. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy stanovila termíny rokovania komisie na rok 2020 so začiatkom o 15:00 
hod. nasledovne: 22. januára, 19. februára, 11. marca, 8. apríla, 20. mája, 10. júna, 23. septembra, 
21. októbra, 18. novembra a 16. decembra. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 

 
 
 
 
 
                                 MUDr. Jakub Vallo, v. r. 
                                                                  predseda komisie 
 
 
 
 
V Bratislave, 11.12.2019 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


