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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 20.05.2020 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Vyhodnotenie pripomienok fyzických a právnických osôb ku Komunitnému plánu sociálnych 
služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2020 – 2021 

2. Schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na základe odporúčaní odbornej hodnotiacej komisie 
a rozhodnutia primátora pre oblasť „Bratislava pre všetkých - Prevencia a bezpečnosť 
v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog“ zo dňa 24.04.2020 

3. Schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na základe odporúčaní odbornej hodnotiacej komisie 
a rozhodnutia primátora pre oblasť „Bratislava pre všetkých - Prevencia a ukončovanie 
bezdomovectva“ zo dňa 28.04.2020 

4. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov  
5. Informácia o pridelených bytoch za obdobie 1. štvrťroka 2020 

 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 17:30 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 Vyhodnotenie pripomienok fyzických 
a právnických osôb ku Komunitnému plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy na roky 2020 - 2021, 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: 
 

1. súhlasí s vyhodnotením pripomienok fyzických a právnických osôb zo dňa 04.05.2020 ku 
Komunitnému plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na 
roky 2020 – 2021. 
 

2. odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť 
Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 
2020 – 2021. 
 

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 Schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na 
základe odporúčaní odbornej hodnotiacej komisie a rozhodnutia primátora pre oblasť „Bratislava pre 
všetkých - Prevencia a bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog“ zo dňa 
24.04.2020, ktorý predložil Mgr. Pavol Jablonický, riaditeľ Sekcie sociálnych vecí. 
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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 žiadosti o poskytnutie grantu na základe 
odporúčaní odbornej hodnotiacej komisie a rozhodnutia primátora pre oblasť „Bratislava pre všetkých - 
Prevencia a bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog“ zo dňa 24.04.2020 
a v ňom odbornou komisiou odporúčanú výšku dotácie pre jednotlivé neverejné subjekty nasledovne: 
 

P.č. Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná 
suma 

Odporúčaná 
suma 

1 OZ Prima PRIMA street 
23 936,00 
Eur 

23 936,00 
Eur 

2 OZ Odyseus 
Sociálne a zdravotné opatrenia 
pre vylúčené komunity na 
dosah 

35 176,63 
Eur 

35 176,63 
Eur 

3 
OZ Brána do 
života 

Program na prevenciu pre 
abstinujúcich drogovo 
závislých 

14 904,72 
Eur 

12 000 Eur 

4 IPčko Klub na Obchodnej ulici 
30 000,00 
Eur 

0 

5 Ulita 
Preventívne programy na 
sídlisku Kopčany 

21 390,00 
Eur 

21 390,00 
Eur 

6 
Obchodná 
ulica a okolie 
o.z. 

BEZPEČNÁ OBCHODNÁ -
OBCHODNÁ PRE KAŽDÉHO 

22 290,00 
Eur 

0 

7 
Depaul 
Slovensko, 
n.o. 

Bezpečné nízkoprahové služby 
pre ľudí bez domova 

71 326,29 
Eur 

71 326,29 
Eur 

 Spolu   
219 023,64 
Eur 

163 828,92 
Eur 

  
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
 
K bodu 3: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na 
základe odporúčaní odbornej hodnotiacej komisie a rozhodnutia primátora pre oblasť „Bratislava pre 
všetkých - Prevencia a ukončovanie bezdomovectva“ zo dňa 28.04.2020, 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 odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť žiadosti o poskytnutie grantu na základe 
odporúčaní odbornej hodnotiacej komisie a rozhodnutia primátora pre oblasť „Bratislava pre všetkých - 
Prevencia a ukončovanie bezdomovectva“ zo dňa 28.04.2020 a v ňom odbornou komisiou 
odporúčanú výšku dotácie pre jednotlivé neverejné subjekty nasledovne: 
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P.č. Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná 
suma 

Odporúčaná 
suma 

1 OZ Vagus 
Integrácia ľudí bez domova 
znamená druhú šancu pre 
plnohodnotný život 

90 347,72 
Eur 

50 000 Eur 

2 
Depaul 
Slovensko, 
n.o. 

Mosty k samostatnosti 
46 640,60 
Eur 

15 000 Eur 

3 Návrat o.z. Cesta k samostatnému bývaniu 5 000,00 Eur 5 000,00 Eur 

4 Proti prúdu Bývam, teda som 
45 583,82 
Eur 

45 583,82 
Eur 

 Spolu   
187 572,14 
Eur 

115 583,82 
Eur 

 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
 
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 mimo projektov, ktorý predložila Jarmila Singhoferová, 
pracovníčka oddelenia nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku. 
Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. naďalej ponechať žiadateľku v poradovníku žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Alica Bírová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Miroslava Kurňavová, 
- Alžbeta Molnárová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. súhlasiť s prenájmom miestností nachádzajúcich sa vedľa prenajatých bytov žiadateľov: 
- Jana Košinová, 
- Jozef Šedivý, 
- Martina Poláková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. súhlasiť s obnovením nájmu žiadateľky na dobu určitú 2 roky s notárskou zápisnicou po 
doručení aktuálneho čistého príjmu: 
- Zuzana Šimeková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. zaradiť žiadateľov do poradovníka žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Darina Šipošová, 
- Mária Tanková, 
- Skarleta Szalayová, 
- Zuzana Haulišová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
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6. nesúhlasiť s prednostným zaradením žiadateľov do poradovníka žiadateľov o nájom 
obecného bytu: 
- Mário Varjan, 
- Silvia Karásková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
7. nesúhlasiť s udelením výnimky pre nezaradených žiadateľov z dôvodu nesplnenia 
podmienok: 
- Teofil Chrappa, 
- Olinka Sanaderová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 5: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Informácia o pridelených bytoch za obdobie 1. 
štvrťroka 2020, 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 zobrať na vedomie Informáciu o pridelených bytoch 
za obdobie 1. štvrťroka 2020. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 

 
 
 
                                 MUDr. Jakub Vallo, v. r. 
                                                                 predseda komisie 
 
V Bratislave, 20.05.2020 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


