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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 22.09.2021 

 
Program: 
 

1. Žiadosť miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves v zmysle 
článku 19 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, k procesu schvaľovania 
a udeľovania súhlasu na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska 

2. Monitorovacia správa Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na 
roky 2020-2021 za rok 2020  

3. Predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy na roky 2020 – 2021 

4. Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Maltézska pomoc, občianske združenie 
5. Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Depaul Slovensko, nezisková organizácia 
6. Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Občianske združenie Centrum terapeutických 

služieb 
7. Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Ulita, občianske združenie 
8. Informácia o zmene nájomcu v projekte Dostupného bývania so sociálnou podporou  
9. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov 

bývania 
10. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom 

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

starších občanov 
12. Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2020 

 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 19:00 h.  
 
ZOOM videokonferenciu otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jakub Vallo. Ospravedlnená bola 
Mgr. Ľubica Karelová, MPH. Všetci ostatní členovia komisie boli online prihlásení cez ZOOM. Nakoľko 
komisia nebola spôsobilá uznášať sa pri prerokovaní bodov č. 10, 11 a 12, k týmto bodom boli prijaté 
stanoviská. Bod č. 4 bol prerokovaný ako prvý v poradí. 
 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Žiadosť miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Devínska Nová Ves v zmysle článku 19 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, k procesu schvaľovania a udeľovania súhlasu na zmenu prevádzkového poriadku 
pohrebiska, 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 primátorovi hlavného mesta SR 
Bratislavy, začatie procesu prerokovania a schvaľovania zmeny Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy podľa čl. 103 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to v čl. 33 
Pôsobnosti Bratislavy v oblasti zdravotníctva a v čl. 34 Pôsobnosti mestskej časti v oblasti 
zdravotníctva s mestskými časťami hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v tom smere, aby 
1. Bratislava schvaľovala a dávala súhlas na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré 
spravuje organizácia ňou zriadená alebo založená 
2. Mestská časť schvaľovala a dávala súhlas na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska, 
predloženého prevádzkovateľom pohrebiska, ktoré je zriadené mestskou časťou alebo v správe 
mestskej časti, alebo predloženého prevádzkovateľom pohrebiska, ktoré sa nachádza na jej 
katastrálnom území a nie je v správe organizácie zriadenej alebo založenej Bratislavou. 
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Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Monitorovacia správa Komunitného plánu 
sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020-2021 za rok 2020, 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 zobrať na vedomie Monitorovaciu správu 
Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020-2021 za rok 2020. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 3: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Predĺženie platnosti Komunitného plánu 
sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2020 – 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 odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť predĺženie platnosti Komunitného plánu 
sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2020 – 2021 do schválenia 
nového Komunitného plánu sociálnych služieb. 
 
Zároveň komisia žiada v priebehu januára/februára 2022 o zorganizovanie mimoriadneho zasadnutia 
komisie k príprave nového Komunitného plánu sociálnych služieb.  
 
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 Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii 
Maltézska pomoc, občianske združenie, 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 žiadosť o poskytnutie dotácie pre organizáciu 
Maltézska pomoc Slovensko, o. z.  
 
1. vo výške 12 000,00 eur, 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 4 
 
2. vo výške 19 000,00 eur. 
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Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 3    proti: 3    zdržali sa: 1 
 
 
K bodu 5: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Depaul 
Slovensko, nezisková organizácia, 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 žiadosť o poskytnutie dotácie pre organizáciu 
Depaul Slovensko, n. o. v požadovanej výške 60 000,00 eur. 
 
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 Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii 
Občianske združenie Centrum terapeutických služieb, 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 primátorovi hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy schváliť žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii OZ Centrum 
terapeutických služieb v požadovanej výške 3 300,00 eur. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 7: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Ulita, 
občianske združenie, 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 žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii 
Ulita, o. z. v požadovanej výške 7 625,00 eur. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 8: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Informácia o zmene nájomcu v projekte 
Dostupného bývania so sociálnou podporou, ktorý predložil Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
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Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu berie na vedomie informáciu o zmene 
nájomcu v projekte Dostupného bývania so sociálnou podporou. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 9: 
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: 
- Zuzana Haulišová, 
- Lenka Ivančíková. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasiť so zámenou bytu na dobu určitú 2 roky s notárskou zápisnicou a s uzatvorením 
dohody o uznaní záväzku na dlžnú sumu a o jeho úhrade v splátkach: 
- Jolana Arsenijevičová. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. súhlasiť so zámenou bytu na dobu určitú 2 roky s notárskou zápisnicou: 
- Jozef Okša. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. súhlasiť so zámenou bytu na dobu určitú 3 roky: 
- Peter Dubovský. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. naďalej ponechať žiadateľku v poradovníku žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Petra Opartyová. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
6. súhlasiť s obnovením nájmu žiadateľa na dobu určitú 10 rokov v zmysle § 12 ods. 2 písm. b) 
zákona č. 443/2010: 
- Tibor Köbol. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
7. súhlasiť s obnovením nájmu žiadateľky na dobu určitú 2 roky s notárskou zápisnicou: 
- Martina Tanciková. 
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Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
8. súhlasiť so zaradením žiadateľa do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Rudolf Klíma. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
9. zaradiť žiadateľku do poradovníka žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Dagmar Palaščáková. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 10: 
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. zaradiť žiadateľov do zoznamu žiadateľov o obecný nájomný byt v projekte Dom mladej 
rodiny: 
- Valentín Krajčír, 
- Roman Bandry. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasiť s obnovením nájmu žiadateľa na dobu určitú 1/2 roka: 
- Tomáš Duda. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
Stanovisko: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
3. súhlasiť s obnovením nájmu žiadateľky na dobu určitú 1/2 roka: 
- Lea Tesárová. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. súhlasiť s obnovením nájmu žiadateľky na dobu určitú 2 roky: 
- Anežka Blažeková. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. súhlasiť s vyradením žiadateľky zo zoznamu žiadateľov o obecný nájomný byt v projekte 
Dom mladej rodiny: 
- Erika Rieglerová. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
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K bodu 11: 
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. 
 
Stanovisko: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. zaradiť žiadateľov do zoznamu žiadateľov o obecný nájomný byt v projekte Dom pre starších 
občanov: 
- Mária Lazíková, 
- Anton Richter, 
- Ivan Bučko, 
- Ervína Kuzmová, 
- Rudolf Šípoš. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľom: 
- Arpád Sipos. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. nesúhlasiť so zaradením žiadateľky do zoznamu žiadateľov o obecný nájomný byt v projekte 
Dom pre starších občanov z dôvodu nesplnenia podmienok: 
- Alžbeta Novotná.  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. súhlasiť so zámenou bytu u žiadateľa: 
- Ján Krajčovič. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 12: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Ročná správa o stave obecného bytového fondu 
za kalendárny rok 2020, ktorý predložil Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 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 zobrať na vedomie Ročnú správu o stave obecného 
bytového fondu za kalendárny rok 2020. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 

                                                                                                            MUDr. Jakub Vallo, v. r.                                                                      
                                                                                                               predseda komisie 

 
V Bratislave, 22.09.2021 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník     


