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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 17.03.2021 

 
Program: 
 

1. Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na základe odporúčaní odborných 
grantových komisií v 3 výzvach vyhlásených v rámci grantového programu Bratislava pre 
všetkých  

2. Informácia o návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – 
sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i) 

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

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

5. 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 – 17:15 h.  
 
ZOOM videokonferenciu otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jakub Vallo. Všetci členovia komisie 
boli online prihlásení cez ZOOM. Bod č. 2 bol prerokovaný ako prvý.  
 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie 
grantu na základe odporúčaní odborných grantových komisií v 3 výzvach vyhlásených v rámci 
grantového programu Bratislava pre všetkých, ktorý predložil Ing. arch. Matúš Vallo, primátor 
hlavného mesta SR Bratislavy. Úvodné slovo k predkladanému materiálu mal Mgr. Ctibor Košťál, 
riaditeľ magistrátu. 
 
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 
 
1. žiadosti o poskytnutie grantu z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na základe odporúčaní  

odbornej grantovej komisie zo dňa 24. 02. 2021 a rozhodnutia primátora č. 2/2021 o zriadení 
odbornej grantovej komisie pre vyhodnocovanie žiadostí o grant v oblasti s názvom 
„Prevencia bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog“ z rozpočtu 
hl. mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2021 zo dňa 04. 02. 2021 a v ňom odbornou 
komisiou odporúčanú výšku dotácie pre jednotlivé neverejné subjekty nasledovne:  

 

P. č.  Žiadateľ  Názov projektu  Požadovaná 

suma  

Odporúčaná 

suma  
1. Ulita o.z.  Bezpečnejšie sídlisko pre deti, 

mládež a komunitu  

7 590,00 Eur  7 590,00 Eur  

2. Občianske 

združenie 

Odyseus  

Vylúčené lokality sú zasiahnuté 

najviac, pomôžeme im!  

44 915,82 Eur  38 715,82 Eur  

3. Občianske 

združenie Prima  

PRIMA pokračuje  36 570,00 Eur  33 159,75 Eur  
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4. Občianske 

združenie brána 

do života  

Pomoc pri sociálnom začleňovaní 

abstinujúcich drogovo závislých a 

prevencia relapsu  

25 072,20 Eur  15 000,00 Eur  

5. Detský fond 

Slovenskej 

republiky  

Podpora a prevencia v Mixklube  11 397,20 Eur  7 797,00 Eur  

6. Depaul 

Slovensko, n. o.  

Bezpečné nízkoprahové služby 

pre ľudí bez domova  

74 436,43 Eur  37 737,43 Eur  

7. Ipčko  Terénna pomoc pre rizikové 

skupiny mladých ľudí v Starom 

Meste  

20 000,00 Eur  0,00 Eur  

Spolu  219 981,65 Eur  140 000,00 Eur  

 
2. žiadosti o poskytnutie grantu z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na základe odporúčaní 

odbornej grantovej komisie zo dňa 23. 02. 2021 a rozhodnutia primátora č. 3/2021 o zriadení 
odbornej grantovej komisie pre vyhodnocovanie žiadostí o grant v oblasti s názvom: „Deti, 
mladí ľudia a rodiny v ohrození“ z rozpočtu hl. mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 
2021 zo dňa 04. 02. 2021 a v ňom odbornou komisiou odporúčanú výšku dotácie pre 
jednotlivé neverejné subjekty nasledovne:  

 

P. č.  Žiadateľ  Názov projektu  Požadovaná 

suma  

Odporúčaná 

suma  

1.  Ulita o.z.  Podpora vzdelávania a 

poradenských služieb pre deti, 

mladých ľudí a ich rodiny žijúce 

na sídlisku Kopčany  

10 225,00 Eur  9 558,33 Eur  

2 .  KASPIAN  S deckami stále v kontakte  6 316,38 Eur  5 904,20 Eur  

4.  Občianske 

združenie 

ICHTYS  

Zdravé vzťahy v komunite = 

najlepšia prevencia sociálnej 

patológie a vylúčenia  

11 608,00 Eur  5 211,51 Eur  

6.  Mládež ulice  Rodinný program priamo doma  11 350,00 Eur  10 609,98 Eur  

7.  Poradenské 

centrum Nádej  

365 dní  9 956,00 Eur  6 898,82 Eur  

8.  EDI Slovensko  Podpora prevencie a liečby 

porúch príjmu potravy  

12 000,00 Eur  5 608,78 Eur  

9.  Spoločnosť 

priateľov detí z 

detských 

domovov Úsmev 

ako dar  

Spolu dokážeme viac  12 000,00 Eur  5 680,00 Eur  

10.  IPčko  Klub Machovisko – bezpečné 

miesto pre mladých ľudí v kríze  

12 000,00 Eur  4 320,00 Eur  

Spolu  85 455,38 Eur  60 000,00 Eur  

 
3. žiadosti o poskytnutie grantu z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na základe odporúčaní 

odbornej grantovej komisie zo dňa 23. 02. 2021 a rozhodnutia primátora č. 4/2021 o zriadení 
odbornej grantovej komisie pre vyhodnocovanie žiadostí o grant v oblasti s názvom: 
„Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov/iek v meste“ z rozpočtu hl. mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2021 zo dňa 04. 02. 2021 a v ňom odbornou komisiou 
odporúčanú výšku dotácie pre jednotlivé neverejné subjekty nasledovne:  
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P. č.  Žiadateľ  Názov projektu  Požadovaná 

suma  

Odporúčaná 

suma  

1.  STÁLE DOBRÍ, 

n.o.  

STÁLE DOBRÍ v Mestskom 

Ovocnom Sade  

4 500,00 Eur  4 500,00 Eur  

5.  o.z. Mosty 

pomoci  

Mosty  4 997,00 Eur  4 497,00 Eur  

9.  o.z. Krajanský 

inštitút  

Adoptuj si babičku/dedka  4 460,00 Eur  3 818,00 Eur  

13.  Živena, spolok 

slovenských 

žien, Miestny 

odbor Živena 

Bratislava  

Nie sme zlí, len nám nerozumiete! 

Generáciu si dosaďte.  

10 910,00 Eur  8 110,00 Eur  

Spolu  24 867,00 Eur  20 925,00 Eur  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Informácia o návrhu dodatku Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú 
nové čl. 31 až 32i), 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 návrhu 
dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 
32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i). 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    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 mimo projektov bývania, ktorý predložil Mgr. Matej Pavol 
Ralbovský, pracovník oddelenia správy bytov. 
 
Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľkou: 
- Klaudia Rigová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. naďalej ponechať žiadateľku v poradovníku žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Kvetoslava Lepótová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. súhlasiť s obnovením nájmu žiadateľky na dobu určitú 2 roky s notárskou zápisnicou: 
- Kamila Abíková Schwartzová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
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4. súhlasiť so zaradením žiadateľky do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Anna Rigová. 
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 týkajúci sa žiadateľov o obecný nájomný byt 
a nájomcov obecných nájomných bytov v projekte Dom mladej rodiny, ktorý predložila Mgr. Katarína 
Kukurová, pracovníčka oddelenia správy bytov. 
 
Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľkou: 
- Denisa Birócziová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. ponechať žiadateľov v zozname žiadateľov o obecný nájomný byt v projekte Dom mladej 
rodiny: 
- Barbara Balanová, 
- Lukáš Žembery. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. presunúť žiadateľku medzi žiadateľov o obecný nájomný byt mimo projektov bývania: 
- Eva Matiesková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. zaradiť žiadateľov do zoznamu žiadateľov o obecný nájomný byt v projekte Dom mladej 
rodiny: 
- Jana Buchlíková, 
- Vincent Novotný. 
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 pre starších občanov, ktorý predložila Mgr. 
Lea Baričiaková, pracovníčka oddelenia správy bytov. 
 
Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. zaradiť žiadateľov do zoznamu žiadateľov o obecný nájomný byt v projekte Dom pre starších 
občanov: 
- Alena Salaiová, 
- Anna Fratričová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasiť so zámenou bytu u žiadateľa: 
- Juraj Hargaš. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa 
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3. nesúhlasiť so zámenou bytu u žiadateľov: 
- Ján Krajčovič. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 2 
 
- Anna Mazáčová, 
- Tibor Loran. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. súhlasiť s prechodom nájmu u žiadateľky: 
- Tatiana Kertiová.  
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUDr. Jakub Vallo, v. r.                      
                                                                                                                       predseda komisie 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 22.03.2021 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník     


