
Náplň činnosti komisie (navrhnutá zmena) 

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania, najmä: 

 

• prerokúva ročnú správu o poskytovaní ubytovania v útulku Mea Culpa, 

• iniciatívne podporuje rozvoj programu „Zdravé mesto“, 

• rieši problémy týkajúce sa ubytovní Fortuna a Kopčany, 

• napomáha skvalitňovaniu a rozširovaniu zariadení sociálnych služieb, ktoré sú 
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta, 

• iniciuje riešenie problémov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, 

• navrhuje primátorovi nájomcu bytu a navrhuje primát orovi udeliť výnimku pre 
zaradenie žiadosti o byt do zoznamu žiadateľov, 

• vyjadruje sa k sociálnej problematike bezdomovcov, 

• navrhuje a podieľa sa na tvorbe koncepcie rozvoja bývania hlavného mesta,  

• sleduje a iniciuje bytovú výstavbu,  

• navrhuje riešenie problémov bývania zdravotne postihnutých občanov, 

• sleduje a vyhodnocuje opatrenia na zlepšenie úrovne bývania najmä sociálne slabších 
vrstiev obyvateľstva, 

• navrhuje opatrenia na zlepšenie využívania bytového fondu, 

• navrhuje a podieľa sa na tvorbe a realizácii koncepcie predaja bytov podľa zákona 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, 

• vyjadruje sa aj k iným návrhom, ktoré sa týkajú problematiky bývania, 

• navrhuje zmeny všeobecne záväzných nariadení, týkajúcich sa sociálnej a bytovej 
oblasti, ak si to bude situácia vyžadovať. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Náplň činnosti komisie (doteraz platná) 

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania, najmä: 
 
 

• prerokúva ročnú správu o poskytovaní ubytovania v útulku Mea Culpa, 

• iniciatívne podporuje rozvoj programu „Zdravé mesto“, 

• rieši problémy týkajúce sa ubytovní Fortuna a Kopčany, 

• napomáha skvalitňovaniu a rozširovaniu zariadení sociálnych služieb, ktoré sú 
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta, 

• iniciuje riešenie problémov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, 

• navrhuje primátorovi nájomcu bytu v Dome pre starších občanov na Rezedovej 3 
v Bratislave, 

• vyjadruje sa k sociálnej problematike bezdomovcov, 

• navrhuje a podieľa sa na tvorbe koncepcie rozvoja bývania hlavného mesta,  

• sleduje a iniciuje bytovú výstavbu,  

• navrhuje riešenie problémov bývania zdravotne postihnutých občanov, 

• sleduje a vyhodnocuje opatrenia na zlepšenie úrovne bývania najmä sociálne slabších 
vrstiev obyvateľstva, 

• navrhuje opatrenia na zlepšenie využívania bytového fondu, 

• navrhuje a podieľa sa na tvorbe a realizácii koncepcie predaja bytov podľa zákona 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, 

• vyjadruje sa aj k iným návrhom, ktoré sa týkajú problematiky bývania, 

• navrhuje zmeny všeobecne záväzných nariadení, týkajúcich sa sociálnej a bytovej 
oblasti, ak si to bude situácia vyžadovať. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa  
 

 
A/ Odôvodnenie zmeny náplne činnosti komisie: 
 
 Nakoľko Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ rieši aj 
bytovú problematiku v projekte Dom mladej rodiny, bytovú problematiku obecných bytov 
mimo projektov a problematiku bezbariérových bytov, zapracovali sme zmenu v náplni 
činnosti komisie. 
 
 Od schválenia doteraz platnej náplne činnosti komisie nastali skutočnosti, ktoré 
odôvodňujú potrebu jej prepracovania: 
 
1. činnosť Bytovej komisie, ktorá riešila bytovú problematiku mimo projektov, prešla pod 

súčasnú Komisiu sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ, 
2. činnosť Komisie rozvoja bývania MsZ, ktorá riešila bytovú problematiku v projekte Dom 

mladej rodiny prešla tiež pod súčasnú Komisiu sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja 
bývania MsZ, 

3. činnosť Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva MsZ, ktorá riešila bytovú problematiku v 
projekte Dom pre starších občanov, prešla rovnako pod súčasnú Komisiu sociálnych vecí, 
zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ.  

 
B/ Navrhovaná zmena: 

1. Pôvodné znenie: navrhuje primátorovi nájomcu bytu v Dome pre starších občanov na 
Rezedovej 3 v Bratislave. 

Navrhované znenie: navrhuje primátorovi nájomcu bytu a navrhuje primát orovi 
udeliť výnimku pre zaradenie žiadosti o byt do zoznamu žiadateľov. 

 

 
 
 
 
 
 


