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KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A ROZVOJA BÝ VANIA 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctv a a rozvoja bývania MsZ 

zo dňa 05.04.2016 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Správa o činnosti Bratislavského dobrovoľníckeho centra za obdobie september 2015 – február 

2016 
2. Informácia o projektoch podporených finančným príspevkom v zmysle výzvy hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislava na poskytnutie finančného príspevku na podporu projektov 
subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova v Bratislave pre rok 2015 

3. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom pre 
starších občanov 

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 mimo projektov 
6. Návrh na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST, 
Ľadová 11, 811 05 Bratislava 

7. Rôzne 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 17:00 h. 
 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. arch. Lucia Štasselová. Komisia 
odsúhlasila zmenu programu. Bod 2 nebol komisiou prerokovaný, nakoľko materiál bude predložený 
na najbližšom zasadnutí komisie. Doplnený bol bod 7. Rôzne. 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Správa o činnosti Bratislavského 
dobrovoľníckeho centra za obdobie september 2015 - február 2016“, ktorý predložila Gabriela 
Podmaková, výkonná riaditeľka Bratislavského dobrovoľníckeho centra. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu berie na vedomie správu o činnosti 
Bratislavského dobrovoľníckeho centra za september 2015 – február 2016.  
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 v projekte Dom pre starších občanov, ktorý predložil JUDr. 
Michal Ovsaník, vedúci oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi: 
- Máriou Fialovou, 
- Helenou Törökovou.  
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 0 
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2. zaradi ť nových žiadate ľov sp ĺňajúcich Štatút Domu pre starších ob čanov do zoznamu 
žiadate ľov o obecný nájomný byt v projekte Dom pre starších  občanov: 
- Ladislava Vašečku, 
- Eleonóru Kastelovú, 
- Dagmar Kovářovú, 
- Pavlínu Zeder. 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. nesúhlasi ť s udelením výnimky pre nezaradenú žiadate ľku z dôvodu nesplnenia podmienok: 
- Dagmar Fullovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    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 JUDr. Oľga 
Zemanová, pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi s udelením výnimky z veku: 
- Vierou Ježíkovou a Petrom Holubčíkom.  
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľkou s udelením výnimky z veku: 
- Alexandrou Csinovou.  
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. súhlasi ť so zámenou bytu u žiadate ľky: 
- Timei Luptákovej.  
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 1    proti: 2    zdržali sa: 6 
 
4. súhlasi ť so zámenou bytu u žiadate ľky: 
- Moniky Lindnerovej.  
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
5. súhlasi ť so zaradením žiadate ľky aj do zoznamu žiadate ľov o obecný nájomný byt mimo 
projektov:  
- Radimíry Bundzelovej. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    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 mimo projektov, ktorý predložila Jarmila Singhoferová, 
pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi: 
- Dagmar Novysedlákovou, 
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- Jankom Poliakom, 
- Marcelou Džubinovou.  
  (prípadným náhradníkom je Michal Hozzán) 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasi ť so zámenou bytu u žiadate ľa: 
- Jozefína Nováková.  
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. súhlasi ť so zaradením žiadate ľky do zoznamu žiadate ľov o zámenu bytu: 
- Ľubice Baránkovej. 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
 
K bodu 6: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Návrh na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej 
organizácie Resocializačné stredisko RETEST“, ktorý predložil JUDr. Ivo Nesrovnal, 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 vymenovať Mgr. Kamila Bartoňa do funkcie riaditeľa 
rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, 811 05 Bratislava, dňom       
1. júna 2016. Zároveň komisia žiada spracovateľa materiálu resp. Sekciu sociálnych vecí, kultúry, 
školstva a športu o prizvanie Mgr. Bartoňa na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, na ktorom bude menovaný do funkcie riaditeľa. 
Hlasovanie: 
prítomní: 8    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
Rôzne: 
A) 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy žiada oddelenie nájomného bývania o vypracovanie zoznamu 
bytového fondu s rozdelením na byty v projektoch a mimo projektov. Uvedený zoznam bude 
predložený na budúcom zasadnutí komisie. 
 
B) 
Na zasadnutí Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vystúpila mediátorka Mgr. Eva Kempná, ohľadom 
vyradenia žiadateľky Terezy Csinovej z poradovníka žiadateľov o nájom obecného bytu a informovala 
prítomných členov komisie o bytovej problematike menovanej. Oddelenie nájomného bývania 
opätovne vyzve žiadateľku k doručeniu dokladov, ktorými preukáže splnenie podmienok nájmu 
v zmysle § 3 a § 4 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2006 o nájme 
bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie. 
 
 
 
 
 
                    Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r. 
                             predsedníčka komisie 
 
V Bratislave, 06.04.2016 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


