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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 23.03.2022 

 
Program: 
 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

2. Koncepcia mestských inovácií 
3. Informatívna správa o spracovávaní Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta 

2030 
4. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových 

priestorov v Domove pri kríži 
5. Informačná správa o odpočte implementácie Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020 – 2030 
6. Návrh Dodatku č. 1 ku Zmluve o spolupráci 
7. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov 

bývania  
 

Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 16:45 h.  
 
ZOOM videokonferenciu otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jakub Vallo. Ospravedlnená bola 
Ing. Soňa Svoreňová a Mgr. Jozef Kákoš. 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 Návrh všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných 
finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 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 návrh všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných 
finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou od 1. 
januára 2023, okrem bodov 11, 12 a 13, ktoré nadobudnú účinnosť 1. júna 2022. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Koncepcia mestských inovácií, ktorý prináša 
strategický rámec pri porozumení a využívaní technických inovácií, rozvoji strategických spoluprác 
a príprava a implementácia užívateľských príjemných digitálnych služieb, 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 odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť Koncepciu mestských inovácií ako koncepčný 
dokument zastrešujúci tému inovácií. 
 
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 Informatívna správa o spracovávaní 
Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta 2030, 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  
 

a) berie na vedomie Informatívnu správu o spracovávaní Komunitného plánu sociálnych služieb 
hlavného mesta 2030 

 
b) odporúča prerokovanie materiálu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 2023-2030 na mimoriadnom zasadnutí dňa 25. 05. 2022. 
 
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 Návrh na schválenie prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži, ktorý predložil Mgr. 
Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu. 

 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu berie na vedomie návrh na schválenie ako 
prípad  hodný  osobitného  zreteľa  podľa § 9a  ods.  9  písm.  c)  zákona  Slovenskej národnej rady č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov vo výmere 
239,40 m2, nachádzajúcich sa v stavbe so súpisným číslom 3082, na Pri kríži 26 v Bratislave, v k. ú. 
Dúbravka, postavenej na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 3449/29, parc. č. 3449/30, parc. č. 
3449/31, parc. č. 3449/31, parc. č. 3449/32, parc. č. 3449/278, parc. č. 281 a parc. č. 3449/313, 
zapísanej na LV č. 4331.  
 
Nehnuteľnosť je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a bola zverená prenajímateľovi Domovu 
pri kríži, Pri kríži 26, 841 02 Bratislava zverovacím protokolom.  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 5: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Informačná správa o odpočte implementácie 
Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020 – 2030, ktorý predložila Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, 
námestníčka primátora 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 odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zobrať na vedomie predloženú Informačnú správu 
o odpočte implementácie Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020 – 2030. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 6: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Návrh Dodatku č. 1 ku Zmluve o spolupráci, 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 schváliť predložené zmeny Dodatku č. 1 ku Zmluve 
o spolupráci, zo dňa 16.12.2021. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    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. vyradiť žiadateľov z poradovníka žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Petra Opartyová, 
- Anna Ševčíková. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. naďalej ponechať žiadateľku v poradovníku žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Ľubica Ištoková. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Jana Filová, 
- Kvetoslava Lepótová. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. súhlasiť so zámenou bytu u žiadateľov: 
- Renáta Šimková, 
- Božena Balážová. 
(prípadným náhradníkom je Veronika Suchánek). 
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Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. súhlasiť s obnovením nájmu žiadateľa na dobu určitú 10 rokov v zmysle § 12 ods. 2 písm. a) 
v spojení s bodom 4 písm. f) prílohy č. 2 zákona č. 443/2010 o sociálnom bývaní: 
- Jozef Blažek. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
6. súhlasiť so zaradením žiadateľa do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Peter Salkay. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
7. súhlasiť s udelením výnimky pre žiadateľa zo skutočnosti, že bol spoluvlastníkom bytu 
a zaradiť ho do zoznamu žiadateľov o nájom obecného bytu mimo projektov: 
- Tibor Kovačič. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
8. odporučiť žiadateľke požiadať o ubytovanie v mestskej ubytovni: 
- Erika Chmeliková. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             MUDr. Jakub Vallo , v. r.
                                                                                 predseda komisie 
 
 
 
V Bratislave, 24.03.2022 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník     


