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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 21.09.2022 

 
Program: 
 

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

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

3. 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 – 16:45 h.  
 
ZOOM videokonferenciu viedol predseda komisie MUDr. Jakub Vallo. Ospravedlnení boli Ing. arch. 
Lucia Štasselová. 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 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: 
- Hana Fašungová, 
- Milan Brody, 
- Michaela Gyarmatyová. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. nesúhlasiť so zaradením žiadateľky do zoznamu žiadateľov o obecný nájomný byt z dôvodu 
nesplnenia podmienok: 
- Alica Stašková. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Milan Brody, 
- Jarmila Gažovičová, 
- Hana Fašungová, 
- Veronika Suchanek. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. súhlasiť so zámenou bytu u žiadateľov: 
- Viera Dedíková, 
- Tibor Loran. 
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Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0  
 
5. súhlasiť so zaradením žiadateľky do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Ingrid Fatáková. 
 
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 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 žiadateľky do zoznamu žiadateľov o obecný nájomný byt: 
- Kristína Turzová, 
- Fortunáta Stojková. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Katarína Tankóová, 
- Nikola Sedeqi, 
- Diana Králiková, 
- Michaela Príbeľská. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľkou s udelením výnimky z veku: 
- Martina Štangová. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. súhlasiť so zámenou bytu u žiadateľky: 
- Alica Gregová. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    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 v projekte Dom pre starších občanov, ktorý predložila Mgr. 
Lea Baričiaková, pracovníčka oddelenia správy bytov. 
 
Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. súhlasiť so zaradením žiadateľov do zoznamu žiadateľov o obecný nájomný byt: 
- Tibor Šepík, 
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- Bohuslav Agai, 
- Anna Fábryová. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. nesúhlasiť so zaradením žiadateľov do zoznamu žiadateľov o obecný nájomný byt z dôvodu 
nesplnenia podmienok: 
- Alžbeta Rathammerová, 
- Erika Kolesárová, 
- Vojtech Zámocký, 
- Judita Johann.  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. súhlasiť s obnovením nájmu žiadateľa na dobu určitú 1 rok s notárskou zápisnicou: 
- Štefan Mónosi. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. súhlasiť s obnovením nájmu žiadateľky na dobu určitú 1 rok s notárskou zápisnicou a 
s podmienkou sociálnej intervencie pracovníkov Sekcie sociálnych vecí magistrátu hlavného 
mesta: 
- Tatiana Pitelková. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
5. nesúhlasiť so zaradením žiadateľky do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Barbora Hudyová. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 4: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Ročná správa o stave obecného bytového fondu 
za kalendárny rok 2021, ktorý predložila Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora. 
 
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 Ročnú správu o stave obecného 
bytového fondu za kalendárny rok 2021. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
                                             MUDr. Jakub Vallo , v. r.
                                                                                 predseda komisie 
 
 
 
V Bratislave, 21.09.2022 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník     


