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KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A ROZVOJA BÝVANIA 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 

 
Zápisnica  

zo ZOOM videokonferencie zasadania Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja 
bývania MsZ zo dňa 18.11.2020 

 
Program: 
 

1. Návrh na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Domov seniorov Lamač, Na barine 5, 
841 03 Bratislava  

2. Predstavenie fungovania programov a agendy Mestského terénneho tímu sekcie sociálnych 
vecí  

3. Informácia o odpočte aktivít pre ohrozené skupiny obyvateľov v rámci pandémie COVID-19 
4. Informácia o prevádzke karanténneho mestečka pre ľudí bez domova 
5. Záverečná správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta 

SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 
6. Predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného 

mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 
7. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov 

bývania 
8. Voľba podpredsedu komisie 

 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 17:00 h.  
 
ZOOM videokonferenciu otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jakub Vallo. Ospravedlnení boli Ing. 
arch. Lucia Štasselová, Dana Čahojová, Mgr. Ľubica Karelová, MPH. Všetci ostatní členovia komisie 
boli online prihlásení cez ZOOM. Nakoľko komisia nebola spôsobilá uznášať sa, k jednotlivým 
prerokovaným bodom boli prijaté stanoviská. Komisia odsúhlasila zmenu poradia jednotlivých 
prerokovaných bodov, kde body č. 5 a 6 boli predradené pred bod č. 2. Bod č. 8 bol presunutý na 
budúce zasadnutie komisie.  
 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Návrh na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej 
organizácie Domov seniorov Lamač, Na barine 5, 841 03 Bratislava, ktorý predložil Ing. arch. Matúš 
Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Stanovisko: 
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 vymenovať Mgr. Kamila Bednára do funkcie riaditeľa 
rozpočtovej organizácie Domov seniorov Lamač, Na barine 5, 841 03 Bratislava, IČO: 00896276, 
dňom 1. januára 2021. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Predstavenie fungovania programov a agendy 
Mestského terénneho tímu sekcie sociálnych vecí, ktorý predložil Ing. arch. Matúš Vallo, primátor 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
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Stanovisko: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu berie na vedomie materiál Predstavenie 
fungovania programov a agendy Mestského terénneho tímu sekcie sociálnych vecí. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    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 odpočte aktivít pre ohrozené 
skupiny obyvateľov v rámci pandémie COVID-19, ktorý predložil Ing. arch. Matúš Vallo, primátor 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Stanovisko: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu berie na vedomie Informáciu o odpočte 
aktivít pre ohrozené skupiny obyvateľov v rámci pandémie COVID-19. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 4: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Informácia o prevádzke karanténneho mestečka 
pre ľudí bez domova, ktorý predložil Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Stanovisko: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu berie na vedomie Informáciu o prevádzke 
karanténneho mestečka pre ľudí bez domova. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 5: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Záverečná správa o plnení Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020, ktorý 
predložil Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Stanovisko: 
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 Záverečnú správu o plnení Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020.  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 6: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Predĺženie platnosti dokumentu Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020, ktorý 
predložil Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy. 
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Stanovisko: 
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 predĺženie strategického rozvojového 
dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na 
roky 2010 - 2020 do vypracovania nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 - 2030. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 7: 
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. 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: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasiť so zaradením žiadateľov do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Silvia Košková, 
- Marta Sárkoziová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. zaradiť žiadateľku do poradovníka žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Ľubica Ištoková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  MUDr. Jakub Vallo, v. r. 
                                                                   predseda komisie 
 
 
 
 
V Bratislave, 23.11.2020 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník     


