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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 13.04.2022 

 
Program: 
 

1. Vyhodnotenie pripomienok verejnosti k návrhu 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. Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy 
3. Návrh na schválenie odporúčaní grantových komisií v 4 výzvach vyhlásených v rámci 

grantového programu Bratislava pre všetkých 
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  
6. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom pre 

starších občanov 
 

Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 17:00 h.  
 
ZOOM videokonferenciu viedol predseda komisie MUDr. Jakub Vallo. Ospravedlnená bola Ing. Soňa 
Svoreňová. Všetci ostatní členovia komisie boli online prihlásení cez ZOOM. K bodom č. 1 až 3 boli 
prijaté stanoviská. 
 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Vyhodnotenie pripomienok verejnosti k návrhu 
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. 

 
Stanovisko: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu berie na vedomie, že k návrhu 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 neboli 
doručené žiadne pripomienky verejnosti. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie 
Komunálny podnik Bratislavy, ktorý predložil Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
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Stanovisko: 
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  
 

A. schváliť zriadenie príspevkovej organizácie hlavného mesta SR Bratislavy s názvom 
Komunálny podnik Bratislavy 

 
B. schváliť návrh zriaďovacej listiny 

 
C. požiadať primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby zabezpečil potrebné právne úkony 

pred vznikom organizácie 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 3: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Návrh na schválenie odporúčaní grantových 
komisií v 4 výzvach vyhlásených v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých, 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 berie na vedomie odporúčania grantových 
komisií vzťahujúce sa k podpore predložených žiadostí o dotáciu v grantovom programe Bratislava pre 
všetkých v roku 2022 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť 
žiadosti o poskytnutie dotácie nad sumu 3 320 eur z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na 
základe odporúčaní grantových komisií. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    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 mimo projektov bývania, ktorý predložili Mgr. Matej Pavol 
Ralbovský a Bc. Petra Kupecká, pracovníci oddelenia správy bytov. 
 
Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. vyradiť žiadateľku z poradovníka žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Jana Steinerová. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
2. súhlasiť so zaradením žiadateľky do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Martina Čapčeková. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
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3. naďalej ponechať žiadateľku v zozname žiadateľov o zámenu bytu: 
- Renáta Šimková. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľkou: 
- Veronika Suchanek. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. zaradiť žiadateľov do poradovníka žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Renika Machatová, 
- Peter Dudáš, 
- Branislav Wolf, 
- Mária Szabová, 
- Linda Vajdíková, 
- Nikola Dychová, 
- Denisa Chrenková, 
- Patrik Ternény. 
 
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 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. zaradiť žiadateľov do zoznamu žiadateľov o obecný nájomný byt: 
- Tomáš Hurban, 
- Lukáš Vincze. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasiť s predĺžením nájmu žiadateľa na dobu určitú 2 roky: 
- Mário Bornemissza. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. naďalej ponechať žiadateľa v zozname žiadateľov o obecný nájomný byt: 
- Marek Rusňák. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Barbara Balanová, 
- Vincent Novotný. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
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5. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľkou s udelením výnimky z príjmu: 
- Veronika Sárköziová. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 6: 
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: 
- Beáta Turzová, 
- Margita Vlasovová. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasiť s udelením výnimky pre žiadateľov a s ich zaradením do zoznamu žiadateľov 
o nájom obecného bytu: 
- Margita Zemanová. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
- Božena Gajdošová. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 1    proti: 1    zdržali sa: 2 
 
3. vyradiť žiadateľov zo zoznamu žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Štefan Bagin, 
- Mária Pappová. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. naďalej ponechať žiadateľa v zozname žiadateľov o obecný nájomný byt: 
- Milan Sabo. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. súhlasiť so zaradením žiadateľky do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Gabriela Sulčanová. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
                                             MUDr. Jakub Vallo , v. r.
                                                                                  predseda komisie 
 
V Bratislave, 13.04.2022 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník     


