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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 16.12.2020 

 
Program: 
 

1. Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov 
v Domove seniorov Lamač 

2. Návrh na uplatnenie zľavy z nájmov a preddavkov za služby spojených s užívaním bytu za 
mesiac december ôsmim nájomcom v bytoch v projekte Dostupného bývania so sociálnou 
podporou 

3. Informácia o vyčlenení časti karanténneho zariadenia pre krízový nocľah ľudí bez domova 
4. Informácia o vyhlásení 4 grantových výziev (v oblasti seniori; prevencia bezdomovectva; deti, 

mladí ľudia a rodiny v ohrození; prevencia, bezpečnosť a drogy) v rámci grantového programu 
Bratislava pre všetkých v sociálnej oblasti 

5. Telemedicína v sociálnych službách 
6. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov 

bývania 
7. Voľba podpredsedu komisie 
8. Rôzne 

 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 12:00 h – 13:30 h.  
 
ZOOM videokonferenciu otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jakub Vallo. Ospravedlnení boli 
Mgr. Ľubica Karelová, MPH, Ing. Miroslav Pšenčík a Mgr. Jozef Kákoš. Všetci ostatní členovia komisie 
boli online prihlásení cez ZOOM. 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 Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač, 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 návrh prípadu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9 ods.9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov Domova seniorov Lamač. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Návrh na uplatnenie zľavy z nájmov a 
preddavkov za služby spojených s užívaním bytu za mesiac december ôsmim nájomcom v bytoch v 
projekte Dostupného bývania so sociálnou podporou, ktorý predložil Ing. arch. Matúš Vallo, primátor 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
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Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu berie na vedomie stanovisko pravidelnej 
porady primátora, ktorým poveruje Oddelenie nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku 
procesným zabezpečením uplatnenia zľavy z nájomného v plnej výške za mesiac december ôsmim 
nájomcom v projekte Dostupného bývania so sociálnou podporou. 
 
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 Informácia o vyčlenení časti karanténneho 
zariadenia pre krízový nocľah ľudí bez domova, 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 vyčlenení 
časti karanténneho zariadenia pre krízový nocľah ľudí bez domova. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    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 vyhlásení 4 grantových výziev (v 
oblasti seniori; prevencia bezdomovectva; deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození; prevencia, 
bezpečnosť a drogy) v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých v sociálnej oblasti, 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 vyhlásení 4 
grantových výziev (v oblasti seniori; prevencia bezdomovectva; deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození; 
prevencia, bezpečnosť a drogy) v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých v sociálnej 
oblasti. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 5: 
Členom Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy bol prezentovaný materiál Telemedicína v sociálnych službách. 
Materiál prezentovali p. Ladislav Tamáš a Ladislav Bitto.  
 
 
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 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: 
- Anna Zsolnaiová, 
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- Benjamin Zeca Mamudo. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasiť so zámenou bytu u žiadateľov: 
- Marta Sárköziová, 
- Zuzana Hužvárová. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 7: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala voľbu podpredsedu Komisie sociálnych vecí, 
zdravotníctva a rozvoja bývania.  
 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy si zvolila za svojho podpredsedu z radov poslancov Ing. Soňu 
Svoreňovú. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
 
K bodu 8 Rôzne: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy stanovila termíny rokovania komisie na rok 2021 so začiatkom o 15:00 
hod. nasledovne: 20. januára, 10. februára, 17. marca, 14. apríla, 12. mája, 9. júna, 22. septembra, 
13. októbra, 10. novembra a 8. decembra. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
                                     MUDr. Jakub Vallo, v. r. 
                                                                       predseda komisie 
 
 
 
 
V Bratislave, 16.12.2020 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník     


