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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 10.06.2020 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Schválenie návrhu štatútu projektu bývania so sociálnou podporou v súlade s všeobecne 
záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2006 

2. Návrh na poskytnutie dotácie pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum vo výške 10 000 eur 
z rozpočtu  hlavného mesta SR Bratislavy 

3. Informácia o vydaní Rozhodnutia č. 15/2020 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o kritériách a postupe vydania vyjadrenia o súlade predloženej žiadosti 
poskytovateľa sociálnych služieb o finančný príspevok podľa § 78b zákona č. 448/2008 Z. z. o 
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní v znení neskorších predpisov 

4. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov  
5. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom 

mladej rodiny 
6. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom pre 

starších občanov 
 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 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 Schválenie návrhu štatútu projektu bývania so 
sociálnou podporou v súlade s všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 1/2006, ktorý predložila Ing. Janka Bargerová, poverená vedením 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 štatút projektu dostupného bývania so 
sociálnou podporou v súlade s všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 1/2006. 
 
Zároveň komisia poveruje námestníčku primátora Ing. arch. Luciu Štasselovú, aby na rokovaní 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy predniesla k predmetnému 
bodu doplňujúci návrh týkajúci sa vyčíslovania príjmov vo vzťahu k životnému minimu, konkrétne aby 
bolo dopísané, že životné minimum sa posudzuje na všetky spolu posudzované osoby žiadateľa (t. j. 
na celú jeho rodinu s ktorou bude v byte bývať). 

 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 1 
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K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Návrh na poskytnutie dotácie pre Bratislavské 
dobrovoľnícke centrum vo výške 10 000 eur z rozpočtu hlavného mesta SR 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 poskytnutie dotácie pre Bratislavské 
dobrovoľnícke centrum vo výške 10 000 eur z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
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 Informácia o vydaní Rozhodnutia č. 15/2020 
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o kritériách a postupe vydania vyjadrenia 
o súlade predloženej žiadosti poskytovateľa sociálnych služieb o finančný príspevok podľa § 78b 
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, 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 vydaní 
Rozhodnutia č. 15/2020 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o kritériách 
a postupe vydania vyjadrenia o súlade predloženej žiadosti poskytovateľa sociálnych služieb 
o finančný príspevok podľa § 78b zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 

 
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 mimo projektov, ktorý predložila Jarmila Singhoferová, 
pracovníčka oddelenia nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku. 
Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. vyradiť žiadateľov z poradovníka žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Marta Síposová, 
- Ľudmila Kruljacová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. opätovne zaradiť žiadateľku do poradovníka žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Jana Schmidtová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
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3. zaradiť žiadateľov do poradovníka žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Ondrej Daniel, 
- Jana Perinová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. súhlasiť so zaradením žiadateľov do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Renáta Malíková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
- Božena Polakovičová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 0    proti: 4    zdržali sa: 1 
 
5. súhlasiť s obnovením nájmu žiadateľa na dobu určitú 2 roky s notárskou zápisnicou: 
- Ján Koller. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
6. nesúhlasiť so spoločným nájmom žiadateľky: 
- Eva Dvoranová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
7. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Róbert Griščík, 
- Zuzana Lahučká, 
- Alica Bírová,  
  (prípadným náhradníkom je Miroslava Nedomová) 
- Mária Tanková, 
- Darina Šipošová, 
- Michaela Siposová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
8. súhlasiť s udelením výnimky pre žiadateľku zo skutočnosti, že bola spoluvlastníkom bytu 
a zaradiť ju do zoznamu žiadateľov o nájom obecného bytu mimo projektov: 
- Lenka Kotúčková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
9. nesúhlasiť s udelením výnimky pre nezaradených žiadateľov z dôvodu nesplnenia 
podmienok: 
- Eva Uhrovčíková, 
- Bariš Gönen. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
10. odstúpiť žiadosť o nájom obecného bytu na riešenie Sekcii sociálnych vecí v projekte 
Dostupné bývanie: 
- Martina Čapčeková. 
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 v projekte Dom mladej rodiny, ktorý predložila JUDr. Oľga 
Zemanová, pracovníčka oddelenia nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku. 
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Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Boris Rigo, 
- Dana Vajdíková, 
- Anna Malíková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľkou s udelením výnimky z veku: 
- Monika Červenková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
3. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľom s udelením výnimky z veku: 
- Milan Mackovič. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. súhlasiť so zámenou bytu u žiadateľov: 
- Marianna Szabadošová, 
- Peter Bottyán. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. odstúpiť žiadosť o nájom obecného bytu na riešenie Sekcii sociálnych vecí v projekte 
Dostupné bývanie: 
- Marek Rusňák. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 6: 
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. 
Stanovisko: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. zaradiť žiadateľov do zoznamu žiadateľov o obecný nájomný byt v projekte Dom pre starších 
občanov: 
- Mária Šúňalová, 
- Marta Žubretovská. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Eleonóra Kastelová, 
- Štefánia Stanková, 
- Alena Zemanová, 
- Vladimír Katriak, 
- Ján Oravec, 
- Pavel Varga. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
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3. súhlasiť so zámenou bytu u žiadateľa: 
- Ľuboš Herák. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
Informácia o oprave nesprávneho čísla prideleného bytu. Správne číslo prideleného bytu: 
- Eva Klimentová. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                 MUDr. Jakub Vallo, v. r. 
                                                                  predseda komisie 
 
V Bratislave, 10.06.2020 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


