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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 12.05.2021 

 
Program: 
 

1. Predstavenie riaditeľky rozpočtovej organizácie RETEST centrum pre deti a rodiny  
2. Informácia o novom Štatúte Rady seniorov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

poradného orgánu primátora Bratislavy pre otázky postavenia seniorov 
3. Vyhodnotenie pripomienok k 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) 
4. Správa o vyplatení finančného príspevku na prevádzku neverejným poskytovateľom sociálnej 

služby v zariadeniach pre seniorov hlavným mestom SR za 1. polrok 2021 a informovanie o 
záveroch z administratívnej finančnej kontroly realizovanej v roku 2019 

5. Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na základe odporúčaní odbornej grantovej 
komisie v revidovanej výzve pre organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova vyhlásenej v 
rámci grantového programu Bratislava pre všetkých 

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

7. 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 – 18:00 h.  
 
ZOOM videokonferenciu otvorila a viedla podpredsedníčka komisie Ing. Soňa Svoreňová. 
Ospravedlnený bol predseda komisie MUDr. Jakub Vallo. Všetci ostatní členovia komisie boli online 
prihlásení cez ZOOM. Nakoľko komisia nebola spôsobilá uznášať sa pri prerokovaní bodu č. 7, 
k tomuto bodu bolo prijaté stanovisko. Na úvod zasadnutia komisie bola členom komisie predstavená 
Mgr. Dušana Kurillová, nová vedúca oddelenia sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so 
znevýhodnením. 
 
 
K bodu 1: 
Komisii sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy bola Sekciou sociálnych vecí predstavená nastupujúca riaditeľka 
rozpočtovej organizácie RETEST centrum pre deti a rodiny Mgr. Jana Hlavačková. 
 
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Informácia o novom Štatúte Rady seniorov 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, poradného orgánu primátora Bratislavy pre otázky 
postavenia seniorov, 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 nový štatút Rady seniorov 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
Zároveň komisia žiada Sekciu sociálnych vecí o predkladanie podobných materiálov na zasadnutie 
komisie pred schválením a podpísaním primátorom. 
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Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 2 
 
 
K bodu 3: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Vyhodnotenie pripomienok k 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  
 
 a) berie na vedomie  
 
návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci (vypustenie čl. 
31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i) v predloženom znení,  
 
 b) odporúča  
 
pokračovať v procese prerokovania 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), a teda 
primátor požiada starostov mestských častí o písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu 
štatútu alebo jeho dodatku a  
 
 c) odporúča  
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť návrh 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: 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 Správa o vyplatení finančného príspevku na 
prevádzku neverejným poskytovateľom sociálnej služby v zariadeniach pre seniorov hlavným mestom 
SR za 1. polrok 2021 a informovanie o záveroch z administratívnej finančnej kontroly realizovanej v 
roku 2019, 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 správu o vyplatení 
finančného príspevku na prevádzku neverejným poskytovateľom sociálnej služby v zariadeniach pre 
seniorov hlavným mestom SR za 1. polrok 2021 a informácie o záveroch z administratívnej finančnej 
kontroly realizovanej v roku 2019. 

 
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 Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie grantu 
na základe odporúčaní odbornej grantovej komisie v revidovanej výzve pre organizácie pracujúce s 
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ľuďmi bez domova vyhlásenej v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých, 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  

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

odbornej grantovej komisie zo dňa 20. 04. 2021 a rozhodnutia primátora č. 8/2021 hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zriaďuje odborná grantová komisia pre vyhodnocovanie 
žiadostí o dotáciu pre organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova z rozpočtu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých v roku 2021 zo 
dňa 13. 04. 2021 a v ňom odbornou komisiou odporúčanú výšku dotácie pre jednotlivé neverejné 
subjekty v dvoch oblastiach a zároveň odporúča presunúť finančné prostriedky vo výške 1 074,50 Eur 
z 1. oblasti výzvy do 2. oblasti výzvy nasledovne: 
 
Inštitucionálna podpora a rozvoj organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova: 

 

P. č. Žiadateľ 
Názov projektu 

Požadovaná 
suma 

Odporúčaná 
suma 

1. Kresťania v meste, o.z. Potravinová pomoc núdznym 
ľuďom spojená s poradenstvom 
a plánovaním krokov ku 
kvalitatívnej zmene života 
núdznych ľudí 

3 400,00 € 3 400,00 € 

2. Proti prúdu   Silnejšie Proti prúdu 10 000,00 € 10 000,00 € 

3. Divadlo bez domova Divadlo pre všetkých 2021 6 000,00 € 6 000,00 € 

 Spolu  19 400,00 € 19 400,00 € 

 
Podpora projektov zameraných na sociálnu podporu ľudí bez domova: 
 

P. č. Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 
suma 

Odporúčaná 
suma 

1 OZ Vagus  Ukončovanie bezdomovectva 
a prevencia pred stratou bývania 

30 000,00 € 
 

30 000,00 € 

2 Depaul 
Slovensko, n.o. 

Mosty k samostatnosti 2 14 889,00 € 14 889,00 € 

3 Občianske 
združenie 
Odyseus 

Ubytovanie ako krok k zmene vo 
vylúčených komunitách 

19 019,00 € 19 019,00 € 

4 Občianske 
združenie 
STOPA 
Slovensko 

Ukončime bezdomovectvo 2021  17 333,00 € 8 666,50 € 
 

5 Maltézska 
pomoc 
Slovensko 

Teplé obedy pre ľudí bez domova 
v čase pandémie a núdzového 
stavu 

19 000,00 € 0,00 € 
 

6 Návrat 
občianske 
združenie  

Bývajme aj ďalej – cesty z Kopčian 
8 500,00 € 8 500,00 € 

 

 Spolu   108 741,00 € 81 074,50 € 

 
 
Zároveň komisia žiada zabezpečiť do budúcej komisie prizvanie zástupcov organizácie Maltézska 
pomoc Slovensko za účelom hľadania možností finančnej podpory tejto organizácie.  
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Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
 
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 bývania, ktorý predložil Mgr. Matej Pavol 
Ralbovský, pracovník oddelenia správy bytov. 
 
Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Soňa Laciaková, 
- Petra Opartyová, 
- Anna Zsolnaiová, 
- Karin Strížová, 
- Monika Danielová. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasiť s obnovením nájmu žiadateľa na dobu určitú 2 roky s notárskou zápisnicou 
a povinnosťou uhradiť finančnú zábezpeku: 
- Tibor Völkl. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. súhlasiť s ponechaním žiadateľky v poradovníku žiadateľov mimo projektov bývania: 
- Mária Balážová. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. súhlasiť so zaradením žiadateľov do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Ondrej Daniel.  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
- Mária Ondrejčíková. 
 
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 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. 
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Stanovisko: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. súhlasiť so zaradením žiadateľky do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Božena Balážová. 
 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 

                                          Ing. Soňa Svoreňová, v. r.
                                                           podpredsedníčka komisie 

 
 
 
 
 
V Bratislave, 13.05.2021 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník     


