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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 08.12.2021 

 
Program: 
 

1. Projekty „Gestorstvo a Mestské zdieľané služby“ s príspevkovými a rozpočtovými 
organizáciami – informácia ku projektom 

2. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ,,Ochrana verejného 
zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni“ 
(IROP-PO2-SC214-2020-63) – tzv. COVID výzva 

3. Informácia o zmene nájomcu v projekte Dostupného bývania so sociálnou podporou 
4. Informácia o znení štyroch grantových výziev v rámci grantového programu „Bratislava pre 

všetkých“ pre rok 2022 
5. Zvolenie členov Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania za členov 

grantových komisií v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých 2022 
6. Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona 

č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.   
7. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov 

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

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

starších občanov 
10. Rokovací poriadok komisie 
11. Stanovenie termínov zasadnutí komisie na rok 2022 
12. Návrh Obdržané ponuky na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na základe 

vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže 
13. Návrh zmien v Metodike zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj 

nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania, zobratej na vedomie uznesením č. 
917/2021 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy zo dňa 24.6.2021 

14. Rôzne 
 

Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 17:30 h.  
 
ZOOM videokonferenciu otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jakub Vallo. Ospravedlnení boli 
PhDr. Jana Poláčiková a Mgr. Jozef Kákoš. Všetci ostatní členovia komisie boli online prihlásení cez 
ZOOM. Body č. 12 a 13 boli dodatočne doplnené do programu komisie. 
 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Projekty „Gestorstvo a Mestské zdieľané služby“ 
s príspevkovými a rozpočtovými organizáciami – informácia ku projektom, ktorý predložil Ing. Lukáš 
Dinda, zástupca riaditeľa magistrátu. 
 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu berie na vedomie informáciu ku projektom  
„Gestorstvo a Mestské zdieľané služby“ s príspevkovými a rozpočtovými organizáciami.  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    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 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok v rámci výzvy ,,Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie 
na regionálnej a miestnej úrovni“ (IROP-PO2-SC214-2020-63) – tzv. COVID výzva, 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  

 
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) s cieľom realizácie projektu v rámci 
výzvy na predkladanie ŽoNFP ,,Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej 
pandémie na regionálnej a miestnej úrovni“ financovaného prostredníctvom Integrovaného 
regionálneho operačného programu (IROP) s kódom výzvy IROP-PO2-SC214-2020-63, ktorého ciele 
sú v súlade s ochranou verejného zdravia v rámci koronavírusovej pandémie;  

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5 % z 
celkových oprávnených výdavkov, konkrétnu sumu nie je možné vypočítať na základe skutočností 
uvedených vo vlastnom materiáli.  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 3: 
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. 

 
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: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 4: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Informácia o znení štyroch grantových výziev v 
rámci grantového programu „Bratislava pre všetkých“ pre rok 2022, 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 znení štyroch 
grantových výziev v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých pre rok 2022 a doplňujúcich 
dokumentov k Štatútu grantového programu - Pravidlá fungovania grantových komisií v rámci 
grantového programu „Bratislava pre všetkých“; Etické pravidlá a prevencia konfliktu záujmov pri 
prijímaní rozhodnutí o poskytnutí dotácie z grantového programu „Bratislava pre všetkých“. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
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K bodu 5: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Zvolenie členov Komisie sociálnych vecí, 
zdravotníctva a rozvoja bývania za členov grantových komisií v rámci grantového programu Bratislava 
pre všetkých 2022, 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 navrhovaných členov 
Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania za členov grantových komisií v rámci 
grantového programu Bratislava pre všetkých 2022. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 6: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia 
náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. 
z., ktorý predložila Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora 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 vziať na vedomie informáciu o aktuálnom stave 
zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom 
č. 261/2011 Z. z. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    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 mimo projektov bývania, ktorý predložili Mgr. Matej Pavol 
Ralbovský a Bc. Petra Kupecká, pracovníci oddelenia správy bytov. 
 
Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. naďalej ponechať žiadateľa v poradovníku žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Jaroslav Juráš. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasiť so zaradením žiadateľky do poradovníka žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Veronika Suchánek. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 8: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál týkajúci sa žiadateľov o obecný nájomný byt 
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a nájomcov obecných nájomných bytov v projekte Dom mladej rodiny, ktorý predložila Mgr. Katarína 
Kukurová, pracovníčka oddelenia správy bytov. 
 
Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. súhlasiť s obnovením nájmu žiadateľov na dobu určitú 2 roky: 
- Marta Kollerová, 
- Justína Mihoková. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasiť s obnovením nájmu žiadateľky na dobu určitú do 31.08.2022: 
- Zuzana Tesáreková. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    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 v projekte Dom pre starších občanov, ktorý predložila Mgr. 
Lea Baričiaková, pracovníčka oddelenia správy bytov. 
 
Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. zaradiť žiadateľov do zoznamu žiadateľov o obecný nájomný byt v projekte Dom pre starších 
občanov: 
- Janka Liščinská, 
- Yvetta Braunová. 
 
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 rokovací poriadok komisie, ktorý predložil MUDr. Jakub 
Vallo, predseda komisie. 
 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy schvaľuje rokovací poriadok komisie podľa predloženého návrhu.  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
K bodu 11: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy určila termíny rokovania komisie na rok 2022 so začiatkom o 15:00 h 
nasledovne: 19. januára, 16. februára, 23. marca, 13. apríla, 18. mája, 15. júna, 21. septembra, 19. 
októbra, 16. novembra a 14. decembra. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
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K bodu 12: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Návrh Obdržané ponuky na prevod vlastníckeho 
práva k nehnuteľnostiam na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže, 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 prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, 
nachádzajúcej sa v k.ú. Ružinov, ktorá bola výsledkom splnenia podmienok vyplývajúcich z 
Obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 23.11.2021. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 13: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Návrh zmien v Metodike zmien územného plánu 
v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania, 
zobratej na vedomie uznesením č. 917/2021 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy zo 
dňa 24.6.2021, 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 zobrať na vedomie predložené zmeny v Metodike 
zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie 
dostupnosti bývania. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
K bodu 14 Rôzne: 
 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy žiada príslušnú sekciu/oddelenie magistrátu o predloženie 
informácií/správy týkajúcej sa monitoringu kvality ovzdušia a hluku v hlavnom meste. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        MUDr. Jakub Vallo, v. r. 

                                                                                 predseda komisie 
 
 
  
 
 
V Bratislave, 08.12.2021 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník     


