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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 13.10.2021 

 
Program: 
 

1. Informačný materiál o súčasných prácach týkajúcich sa COVID-opatrení a karanténneho 
zariadenia v súvislosti s nástupom 3. vlny ako aj víziou ďalšieho rozvoja služby v budúcnosti  

2. Informácia o zmene štatútu grantového programu „Bratislava pre všetkých“ 
3. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na nákup nehnuteľností z voľného trhu podľa UZN      

č. 871/2021 zo dňa 24.6.2021 
4. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov 

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

mladej rodiny 
 

Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 17:45 h.  
 
ZOOM videokonferenciu otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jakub Vallo. Ospravedlnená bola 
Mgr. Ľubica Karelová, MPH a Ing. Miroslav Pšenčík. Všetci ostatní členovia komisie boli online 
prihlásení cez ZOOM. Nakoľko komisia nebola spôsobilá uznášať sa pri prerokovaní bodov č. 4 a 5, 
k týmto bodom boli prijaté stanoviská. Bod č. 3 bol dodatočne doplnený do programu komisie. 
 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala informačný materiál o súčasných prácach týkajúcich sa 
COVID-opatrení a karanténneho zariadenia v súvislosti s nástupom 3. vlny ako aj víziou ďalšieho 
rozvoja služby v budúcnosti , ktorý predložil Mgr. Sergej Kára, riaditeľ sekcie sociálnych vecí. 
 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu berie na vedomie informačný materiál o 
súčasných prácach týkajúcich sa COVID-opatrení a karanténneho zariadenia v súvislosti s nástupom 
3. vlny ako aj víziou ďalšieho rozvoja služby v budúcnosti. 

 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    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 zmene štatútu 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 berie na vedomie informáciu o zmene štatútu 
grantového programu „Bratislava pre všetkých“. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
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K bodu 3: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Podmienky obchodnej verejnej súťaže na nákup 
nehnuteľností z voľného trhu podľa UZN č. 871/2021 zo dňa 24.6.2021, ktorý predložila Mgr. Lenka 
Antalová Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
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 mimo projektov bývania, ktorý predložil Mgr. Matej Pavol 
Ralbovský, pracovník oddelenia správy bytov. 
 
Stanovisko: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľom: 
- Jaroslav Juráš. 
(prípadným náhradníkom je Tibor Bagala). 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasiť so zmenou nájomcu a s uzatvorením nájomnej zmluvy na dobu určitú do 
31.03.2022: 
- Ján Patkoló.  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. súhlasiť s obnovením nájmu len so žiadateľkou na dobu určitú 2 roky: 
- Erika Šoókyová. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. súhlasiť so zaradením žiadateľky do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Scarlett Hronská. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 2    za: 2    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 mladej rodiny, ktorý predložila Mgr. Katarína 
Kukurová, pracovníčka oddelenia správy bytov. 
 
Stanovisko: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľkou: 
- Shirley Danielová. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 2    za: 2    proti: 0    zdržali sa: 0 
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2. súhlasiť s udelením výnimky pre žiadateľku a zaradiť ju do zoznamu žiadateľov o obecný 
nájomný byt v projekte Dom mladej rodiny: 
- Dominika Rišková. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 2    za: 2    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. súhlasiť s obnovením nájmu žiadateľky na dobu určitú 2 roky: 
- Timea Luptáková. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 2    za: 2    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     MUDr. Jakub Vallo, v. r.
                                                               predseda komisie 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 14.10.2021 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník     


