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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 19.01.2022 

 
Program: 
 

1. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy – (čl. 103 ods. 1 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy) vo veci prevádzkových 
poriadkov pohrebísk a obchodných verejných súťaží 

2. Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v rokoch 
2020 – 2021 

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

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 v projekte Dom pre 
starších občanov 

6. Rôzne 
 

Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 17:00 h.  
 
ZOOM videokonferenciu otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jakub Vallo. Ospravedlnení boli 
PhDr. Jana Poláčiková, Ing. Soňa Svoreňová a Mgr. Ľubica Karelová, MPH. Všetci ostatní členovia 
komisie boli online prihlásení cez ZOOM. Nakoľko komisia nebola spôsobilá uznášať sa pri 
prerokovaní bodu č. 1 tak k tomuto bodu bolo prijaté stanovisko. 
 
 
K bodu 1: 
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 – (čl. 103 ods. 1 Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy) vo veci prevádzkových poriadkov pohrebísk a obchodných verejných súťaží, ktorý predložil 
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
Stanovisko: 
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 (zmena čl. 33 ods. 1 písm. c) 
a čl. 34 ods. 1 f) v predloženom znení, vypustenie čl. 33 ods. 1 písm. e) a čl. 34 ods. 1 písm. g), 
 
b) odporúča 
 
pokračovať v procese prerokovania návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy (zmena čl. 33 ods. 1 písm. c) a čl. 34 ods. 1 f), vypustenie čl. 33 ods. 1 písm. e) a čl. 34 
ods. 1 písm. g) a teda primátor požiada starostov mestských častí o písomné stanovisko miestneho 
zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu a  
 
c) odporúča 

 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť návrh dodatku 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (zmena čl. 33 ods. 1 písm. c) a čl. 34 ods. 1 f), 
vypustenie čl. 33 ods. 1 písm. e) a čl. 34 ods. 1 písm. g). 
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Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Informačná správa o podpore zdravia 
vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v rokoch 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 berie na vedomie informačnú správu 
o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v rokoch 2020 – 2021.  

 
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 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. súhlasiť so zaradením žiadateľov do poradovníka žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Helena Stará, 
- Oľga Spergerová, 
- Andrea Lakatošová, 
- Darina Ferenczyová. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Ľubica Ištoková, 
- Dagmar Palaščáková, 
- Renáta Salayová, 
- Helena Stará, 
- Petra Opartyová, 
- Patrícia Kolláriková, 
- Jana Steinerová, 
- Anna Ševčíková. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. súhlasiť so zámenou bytu a s uzatvorením nájomnej zmluvy na dobu neurčitú: 
- Dana Bubeníková. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. súhlasiť so zmenou doby nájmu z doby určitej 2 roky na dobu neurčitú: 
- Jozef Okša. 
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Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
5. súhlasiť s udelením výnimky pre žiadateľa zo skutočnosti, že bol vlastníkom bytu a zaradiť 
ho do zoznamu žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Ľuboš Drahoš. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
6. nesúhlasiť s udelením výnimky pre nezaradenú žiadateľku z dôvodu nesplnenia podmienok: 
- Monika Skupilová. 
 
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 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. súhlasiť s obnovením nájmu žiadateľky na dobu určitú 2 roky: 
- Božena Rigová. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľkou: 
- Veronika Sárköziová. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. súhlasiť so zaradením žiadateľa do poradovníka žiadateľov o nájom bezbariérového bytu: 
- Andy Talbot. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľom: 
- Andy Talbot. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 

                                    MUDr. Jakub Vallo, v. r.                                                                    
                                                                                                                      predseda komisie 

 
V Bratislave, 20.01.2022 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník     


