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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 20.01.2021 

 
Program: 
 

1. Pozičný dokument k návrhom na zmenu Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v sociálnych 
veciach 

2. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov 
bývania 

3. 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 – 17:00 h.  
 
ZOOM videokonferenciu otvorila a viedla podpredsedníčka komisie Ing. Soňa Svoreňová. 
Ospravedlnení boli MUDr. Jakub Vallo, Dana Čahojová, Mgr. Ľubica Karelová, MPH a Mgr. Jozef 
Kákoš. Všetci ostatní členovia komisie boli online prihlásení cez ZOOM. Nakoľko komisia nebola 
spôsobilá uznášať sa, k jednotlivým prerokovaným bodom boli prijaté stanoviská. Do programu 
komisie bol doplnený bod 0. 
 
 
K bodu 0: 
Pracovníci Sekcie sociálnych vecí informovali členov Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja 
bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zhoršení 
epidemiologickej situácie, týkajúcej sa výskytu Covid-19 v zariadeniach pre seniorov a v karanténnom 
mestečku pre ľudí bez domova. Zároveň Mgr. Táňa Sedláková a Bc. Martin Freund odpovedali na 
otázky členov komisie. 
 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Pozičný dokument k návrhom na zmenu Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy v sociálnych veciach, 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 vypracovanie návrhov na zmenu 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v sociálnych veciach v súlade s návrhmi uvedenými 
v Pozičnom dokumente k návrhom na zmenu Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v sociálnych 
veciach (Verzia zo dňa 08.12.2020). 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    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 správy bytov. 
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Stanovisko: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľkou: 
- Jana Schmidtová. 
Prípadným náhradníkom je Andrea Tavali. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasiť s obnovením nájmu žiadateľky na dobu určitú 10 rokov v zmysle § 12 ods. 2 písm. 
b) zákona č. 443/2010: 
- Petra Erbová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. zaradiť žiadateľku do poradovníka žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Monika Pilová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. nesúhlasiť s prednostným zaradením žiadateľky do poradovníka žiadateľov o nájom 
obecného bytu: 
- Andrea Lakatošová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. nesúhlasiť s udelením výnimky na uzatvorenie nájomnej zmluvy k bytu, nakoľko žiadateľka 
nie je poberateľom príjmu vo výške 1,2 násobku životného minima a naďalej ju ponechať 
v poradovníku žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Jarmila Gažovičová. 
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 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 správy bytov. 
Stanovisko: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. zaradiť žiadateľov do zoznamu žiadateľov o obecný nájomný byt v projekte Dom pre starších 
občanov: 
- Daša Blahová, 
- Jaroslav Helembai, 
- Mária Rigová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľom na 1/2 roka: 
- Artur Orban. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. nesúhlasiť so zámenou bytu u žiadateľky: 
- Viera Ondrejíčková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
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4. súhlasiť so zámenou bytu u žiadateľa: 
- Stanislav Tancoš. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. súhlasiť s obnovením nájmu žiadateľky na dobu určitú 1/2 roka: 
- Barbora Hudyová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Soňa Svoreňová, v. r.   
                                                              podpredsedníčka komisie 
 
 
 
 
V Bratislave, 21.01.2021 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník     


