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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 22.01.2020 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom Slovenskej republiky 
Bratislavou v roku 2019 

2. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov  
3. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom pre 

starších občanov 
4. Rôzne 

 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 18:00 h.  
 
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jakub Vallo. Komisia odsúhlasila zmenu 
poradia jednotlivých prerokovaných bodov. 
 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Informačná správa o podpore zdravia 
vykonávanej hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou 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 zobrať na vedomie Informačnú správu o podpore 
zdravia vykonávanej hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou v roku 2019. 
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 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. naďalej ponechať žiadateľov v poradovníku žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Zuzana Tončíková, 
- Mária Balážová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasiť s obnovením nájmu žiadateľky s notárskou zápisnicou: 
- Terézia Glassová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
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3. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Magdaléna Hustá, 
- Martina Šavlíková, 
- Eva Töröková, 
- Lea Csicsayová, 
- Jozef Šedivý, 
- Martina Poláková, 
- Andrea Tavali, 
- Luboš Pavlovič, 
- Adriana Biháriová, 
- Miroslava Kurňavová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. zaradiť žiadateľov do poradovníka žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Alexandra Saskia Šviheľová, 
- Ľuboš Pavlovič. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. prešetriť bytovú situáciu v mieste trvalého bydliska žiadateľa: 
- Miloš Hlava. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    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 v projekte Dom pre starších občanov, ktorý predložila Mgr. 
Lea Baričiaková, pracovníčka oddelenia nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku. 
Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. zaradiť žiadateľov do zoznamu žiadateľov o obecný nájomný byt v projekte Dom pre starších 
občanov: 
- Tatiana Pitelková, 
- Lýdia Gálfyová, 
- Eva Klimentová, 
- Zdena Kmeťová, 
- Eva Račická. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Emil Čonka, 
- Helena Kormošová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. súhlasiť so zámenou bytu u žiadateľky s udelením výnimky z veku: 
- Rozália Mezeiová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. nesúhlasiť so zámenou bytu u žiadateľov: 
- Tibor Loran, 
- Barbora Hudyová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
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5. nesúhlasiť s obnovením nájmu u žiadateľov: 
- František Lazík, 
- Barbora Hudyová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
6. po neprevzatí prideleného bytu naďalej ponechať žiadateľa v zozname žiadateľov o obecný 
nájomný byt v projekte Dom pre starších občanov: 
- Milan Sabo. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 4 Rôzne: 
 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy berie na vedomie informácie o revízii dokumentu Komunitný plán 
sociálnych služieb 2020-2021.   
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy privítala na svojom zasadnutí štyroch zástupcov prijímateľov sociálnej 
služby v zariadeniach pre seniorov, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto. Zástupcovia predniesli 
členom komisie svoje pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenia 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. Diskusie sa zúčastnili aj Mgr. Pavol Jablonický, riaditeľ sekcie 
sociálnych vecí a Mgr. Tatiana Sedláková, expertka pre ľudí v seniorskom veku a ľudí so zdravotným 
znevýhodnením.    
 
 

 
 
 
 
 
                                 MUDr. Jakub Vallo, v. r. 
                                                                 predseda komisie 
 
 
 
 
V Bratislave, 23.01.2020 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


