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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 19.10.2022 

 
Program: 
 

1. Zmena štatútu dotačného programu Bratislava pre všetkých 
2. Návrh na schválenie znenia a vyhlásenie štyroch dotačných výziev v rámci dotačného 

programu Bratislava pre všetkých pre rok 2023 
3. Závery rozhodnutí odborných komisií pre výber nájomcov v projekte Dostupného bývania so 

sociálnou podporou 
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 otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jakub Vallo. Ospravedlnený bol 
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 Zmena štatútu dotačného programu Bratislava 
pre všetkých, 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 zmene štatútu 
dotačného programu Bratislava pre všetkých. 
  
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 Návrh na schválenie znenia a vyhlásenie štyroch 
dotačných výziev v rámci dotačného programu Bratislava pre všetkých pre rok 2023, 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 znení štyroch 
dotačných výziev v rámci dotačného programu Bratislava pre všetkých pre rok 2023. 
 
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 Závery rozhodnutí odborných komisií pre výber 
nájomcov v projekte Dostupného bývania so sociálnou podporou, 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 závery rozhodnutí 
odborných komisií pre výber nájomcov v projekte Dostupného bývania so sociálnou podporou. 
 
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 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 žiadateľa do poradovníka žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Róbert Pitelka. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľkou: 
- Dana Hudecová. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. súhlasiť s pridelením bytovej náhrady v zmysle súdneho rozhodnutia: 
- Mária Červenková. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. súhlasiť s výmenou bytu u žiadateľov: 
- Anton Kratochvíl, 
- Scarlett Hronská, 
- Štefan Stojka. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. súhlasiť so zaradením žiadateľky do zoznamu žiadateľov o výmenu bytu v projekte Dom pre 
starších občanov: 
- Marta Mazurová. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
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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. súhlasiť so zaradením žiadateľky do zoznamu žiadateľov o nájom obecného bytu: 
- Sabrina Šiferová. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasiť s obnovením nájmu žiadateľa na dobu určitú 1 rok: 
- Boris Rigo. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Patrik Zubaj, 
- Katarína Tankoová, 
- Nikola Vilinová,  
  (prípadným náhradníkom je Barbora Hančikovská), 
- Lucia Ismailiová, 
- Valentín Krajčír, 
- Kristína Turzová, 
- Ľudovít Polák, 
- Erik Renceš. 
 
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 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. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Emil Čonka, 
- Jozef Baránek, 
- Alena Jarošová, 
- Mária Šúňalová, 
- Milan Sabo, 
- Vladimír Babala, 
- Pavol Bavlšík, 
- Mikuláš Szalma, 
- Jaroslav Helembai. 
 
 
 
 
 



 4 

Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
                                             MUDr. Jakub Vallo , v. r.
                                                                                 predseda komisie 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 20.10.2022 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník     


