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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 10.02.2021 

 
Program: 
 

1. Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020 – 2030 
2. Návrh zmeny Uznesenia č. 306/1996 časť D bod 1 zo dňa 30. 5. 1996 v znení uznesenia č. 

28/2015 zo dňa 5. 2. 2015 o predkladaní “Správy o stave zdravia obyvateľov hlavného mesta 
SR Bratislavy v 2-ročných intervaloch k 31. 12.” a “Informačnej správy o podpore zdravia 
vykonávanú hlavným mestom SR Bratislavou každoročne k 31. 12.”  

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

 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:15 h – 17:00 h.  
 
ZOOM videokonferenciu otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jakub Vallo. Ospravedlnené boli 
pani Dana Čahojová a pani Mgr. Ľubica Karelová, MPH. Všetci ostatní členovia komisie boli online 
prihlásení cez ZOOM. Do programu komisie bol doplnený bod 1. 
 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020 - 2030, 
ktorý predložila Ing. arch. Lucia Štasselová, námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020 - 
2030 odporúča tento materiál prerokovať na Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
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 Návrh zmeny Uznesenia č. 306/1996 časť D bod 
1 zo dňa 30. 5. 1996 v znení uznesenia č. 28/2015 zo dňa 5. 2. 2015 o predkladaní “Správy o stave 
zdravia obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v 2-ročných intervaloch k 31. 12.” a “Informačnej 
správy o podpore zdravia vykonávanú hlavným mestom SR Bratislavou každoročne k 31. 12.”, 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 zrušiť v časti D bodu 1 podbod 1.1 uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 306/1996 zo dňa 30. 5. 1996, v znení 
uznesenia č. 234/2000 časť B bod 3 zo dňa 10. 2. 2000 a následne v znení uznesenia č. 28/2015 zo 
dňa 5. 2. 2015. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
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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 mimo projektov bývania, ktorý predložila Jarmila 
Singhoferová, pracovníčka oddelenia správy bytov. 
 
Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Andrea Pohanková, 
- Daniel Bútor. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. naďalej ponechať žiadateľku v poradovníku žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Jana Schmidtová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. súhlasiť so zaradením žiadateľov do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Simona Šipošová, 
- Miroslava Skačanová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. nesúhlasiť s legalizáciou nájmu žiadateľky, ale uzatvoriť s ňou nájomnú zmluvu, ktorej 
predmetom nájmu bude garsónka, príp. 1-izbový byt: 
- Jiřina Rafaelová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         MUDr. Jakub Vallo, v. r                                                             
                                                                                                                            predseda komisie 

 
 
 
 
V Bratislave, 12.02.2021 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník     


