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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 14.04.2021 

 
Program: 
 

1. Návrh na odvolanie riaditeľa rozpočtovej organizácie RETEST centrum pre deti a rodiny, 
Ľadová 11, 811 05 Bratislava, IČO: 37926012 a návrh na vymenovanie riaditeľky rozpočtovej 
organizácie RETEST centrum pre deti a rodiny, Ľadová 11, 811 05 Bratislava, IČO: 37926012 

2. Revidovaná výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu pre organizácie pracujúce s ľuďmi bez 
domova z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2021 

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 – 16:30 h.  
 
ZOOM videokonferenciu otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jakub Vallo. Ospravedlnená bola 
Ing. arch. Lucia Štasselová. Všetci ostatní členovia komisie boli online prihlásení cez ZOOM. Nakoľko 
komisia nebola spôsobilá uznášať sa pri prerokovaní bodu č. 1, k tomuto bodu bolo prijaté stanovisko.  
 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Návrh na odvolanie riaditeľa rozpočtovej 
organizácie RETEST centrum pre deti a rodiny, Ľadová 11, 811 05 Bratislava, IČO: 37926012 a návrh 
na vymenovanie riaditeľky rozpočtovej organizácie RETEST centrum pre deti a rodiny, Ľadová 11, 
811 05 Bratislava, IČO: 37926012, 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 

 
1. odvolať  
Mgr. Kamila Bartoňa, z funkcie riaditeľa rozpočtovej organizácie RETEST centrum pre deti a rodiny, 
Ľadová 11, 811 05 Bratislava, IČO: 37926012, dňom 31.05.2021  
 
a  
 
2. vymenovať  
Mgr. Janu Hlavačkovú, do funkcie riaditeľky rozpočtovej organizácie RETEST centrum pre deti a 
rodiny, Ľadová 11, 811 05 Bratislava, IČO: 37926012, dňom 01.06.2021 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
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K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Revidovaná výzva na predkladanie žiadostí o 
dotáciu pre organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v roku 2021, 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 revidovanej 
výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu pre organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova z rozpočtu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2021. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    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 žiadateľom: 
- František Radi. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasiť s odpustením časti finančnej zábezpeky vo výške 3 – mesačného nájomného u 
žiadateľky: 
- Miroslava Nedomová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    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 žiadateľmi: 
- Nikol Rigová, 
- Katarína Kissová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasiť so zámenou bytu u žiadateľky: 
- Eva Töröková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
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3. ponechať žiadateľku v zozname žiadateľov o obecný nájomný byt v projekte Dom mladej 
rodiny: 
- Erika Rieglerová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. zaradiť žiadateľov do zoznamu žiadateľov o obecný nájomný byt v projekte Dom mladej 
rodiny: 
- Nikola Sedeqi, 
- Erik Renceš. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    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 žiadateľa do zoznamu žiadateľov o obecný nájomný byt v projekte Dom pre starších 
občanov: 
- Ladislav Széplaki. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. opätovne predložiť žiadosť žiadateľa o zámenu bytu na najbližšom zasadnutí komisie: 
- Ján Krajčovič. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. súhlasiť so zabezpečením nevyhnutných opráv v byte žiadateľa o zámenu bytu: 
- Tibor Loran. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. súhlasiť s preradením žiadateľky do poradovníka žiadateľov o nájom obecného bytu mimo 
projektov bývania: 
- Anna Ševčíková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
                                               MUDr. Jakub Vallo, v. r. 

                                                                                                                            predseda komisie 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 15.04.2021 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník     


