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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 16.02.2022 

 
Program: 
 

1. Informácia o zriadení grantových komisií v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých 
pre rok 2022 

2. Informácia o oprave v znení výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu v oblasti prevencie, 
bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v súvislosti s drogami z rozpočtu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2022 

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

 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 16:00 h.  
 
ZOOM videokonferenciu otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jakub Vallo. Ospravedlnená bola 
Ing. Soňa Svoreňová. Všetci ostatní členovia komisie boli online prihlásení cez ZOOM. 
 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Informácia o zriadení grantových komisií 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 zriadení 
grantových komisií v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých pre rok 2022. 
 
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 Informácia o oprave v znení výzvy na 
predkladanie žiadostí o dotáciu v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania 
rizík v súvislosti s drogami z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 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 oprave 
v znení výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených 
lokalitách a znižovania rizík v súvislosti s drogami z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v roku 2022. 

 
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 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 žiadateľov v poradovníku žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Tibor Bagala, 
- Darina Ferenczyová. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. naďalej ponechať žiadateľku v poradovníku žiadateľov o nájom obecného bytu 
s podmienkou uhradenia dlhu:  
- Viera Peťková. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
                                             MUDr. Jakub Vallo, v. r.
                                                                    predseda komisie 
 
 
V Bratislave, 17.02.2022 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník     


