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KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A ROZVOJA BÝ VANIA 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctv a a rozvoja bývania MsZ 

zo dňa 03.05.2016 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Informácia o projektoch podporených finančným príspevkom v zmysle výzvy hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislava na poskytnutie finančného príspevku na podporu projektov 
subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova v Bratislave pre rok 2015 

2. Informácia o prerozdelení finančných príspevkov na prevádzku strediska osobnej hygieny 
v Bratislave v celkovej výške 20 000 eur 

3. Informácia o prerozdelení finančných príspevkov na prevádzku nízkoprahových denných centier 
v Bratislave v celkovej výške 100 000 eur 

4. Poskytnutie dotácie na vzdelávací projekt o stravovaní Food Revolution Day počas dní 20. – 22. 
mája 2016 v Starej tržnici na Námestí SNP 25 v Bratislave 

5. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom pre 
starších občanov 

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

7. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov 
8. Informácia o príprave sčítania ľudí bez domova na území hlavného mesta SR Bratislava a výzva 

starostom mestských častí na spoluprácu 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 17:15 h. 
 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. arch. Lucia Štasselová. Komisia 
odsúhlasila zmenu programu doplnením bodu 8. 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Informácia o projektoch podporených finančným 
príspevkom v zmysle výzvy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na poskytnutie 
finančného príspevku na podporu projektov subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova v Bratislave 
pre rok 2015“, ktorý predložil JUDr. Ivo Nesrovnal, 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 zobrať na vedomie informáciu o projektoch 
podporených finančným príspevkom v zmysle výzvy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava 
na poskytnutie finančného príspevku na podporu projektov subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova 
v Bratislave pre rok 2015.  
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Informácia o prerozdelení finančných príspevkov 
na prevádzku strediska osobnej hygieny v Bratislave v celkovej výške 20 000 eur“, ktorý predložil 
JUDr. Ivo Nesrovnal, 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 berie na vedomie informáciu o prerozdelení 
a poskytnutí finančných príspevkov na prevádzku strediska osobnej hygieny v Bratislave v celkovej 
výške 20 000 eur.  
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 3: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Informácia o prerozdelení finančných príspevkov 
na prevádzku nízkoprahových denných centier v Bratislave v celkovej výške 100 000 eur“, ktorý 
predložil JUDr. Ivo Nesrovnal, 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 prerozdelení 
a poskytnutí finančných príspevkov na prevádzku nízkoprahových denných centier v Bratislave v 
celkovej výške 100 000 eur.  
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
 
K bodu 4: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Poskytnutie dotácie na vzdelávací projekt 
o stravovaní Food Revolution Day počas dní 20. – 22. mája 2016 v Starej tržnici na Námestí SNP 25 v 
Bratislave“, ktorý predložil JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča primátorovi hlavného mesta SR 
Bratislavy schváliť navrhovanú sumu 1 500 eur (slovom: jedentisícpäťsto eur) na zvukové vybavenie 
a techniku (napr. aparatúru, mikrofóny, kabeláž a pod.) Občianskemu združeniu Jem iné na 
vzdelávací projekt o stravovaní „Food Revolution Day“, organizovaného počas dní 20. – 22. mája 
2016 v Starej tržnici na Námestí SNP 25 v Bratislave. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    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 pre starších občanov, ktorý predložil JUDr. 
Michal Ovsaník, vedúci oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. súhlasi ť s udelením výnimky pre žiadate ľku zo skuto čnosti, že je spoluvlastníkom bytu 
a zaradi ť ju do poradovníka žiadate ľov v projekte Dom pre starších ob čanov na obdobie 1 roka: 
- Elenu Pavúkovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 6    proti: 1    zdržali sa: 0 
 
2. nesúhlasi ť s udelením výnimky pre nezaradenú žiadate ľku z dôvodu nesplnenia podmienok: 
- Ivetu Semanickú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 1 
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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 mladej rodiny a žiadateľov o bezbariérový 
nájomný byt, ktorý predložila JUDr. Oľga Zemanová, pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi s udelením výnimky z príjmu: 
- Kamilom Pilátom a Ivetou Kovácsovou.  
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľkou s udelením výnimky z veku: 
- Klaudiou Štrbánikovou.  
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi: 
- Patríciou Suchánkovou a Jánom Wiedermanom.  
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi: 
- Angelikou Nistelbergerovou a Petrom Lednárom.  
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. súhlasi ť so zámenou bytov u žiadate ľov: 
- Vierou Ježíkovou a Petrom Holubčíkom, 
- Alexandrou Csinovou.  
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
6. súhlasi ť so zámenou bytu u žiadate ľky: 
- Timei Luptákovej.  
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 4 
 
7. súhlasi ť so zámenou bytu u žiadate ľky: 
- Martiny Vaculovej.  
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
8. nesúhlasi ť s pridelením ďalšieho bytu žiadate ľke: 
- Márii Bajusovej. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
9. súhlasi ť so zaradením žiadate ľky aj do zoznamu žiadate ľov o nájom bezbariérového bytu: 
- Jaroslavy Polákovej. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
10. súhlasi ť so zaradením žiadate ľa do zoznamu žiadate ľov o nájom bezbariérového bytu a do 
zoznamu žiadate ľov v projekte Dom pre starších ob čanov:  
- Ľuboša Lysáka. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
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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, ktorý predložila Jarmila Singhoferová, 
pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľom: 
- Michalom Hozzánom.  
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
2. uzatvori ť zmluvu s: 
- Cyrilom Vaňom.  
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľkou: 
- Renatou Rigovou.  
  (prípadným náhradníkom je Róbert Szaszama) 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. súhlasi ť s opätovným zaradením žiadate ľa do poradovníka žiadate ľov: 
- Martina Mašatu. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 0    proti: 2    zdržali sa: 4 
 
5. obnovi ť nájom so žiadate ľmi na dobu ur čitú - 2 roky: 
- Andrejom Hegerom a Dagmar Hegerovou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
Stanovisko: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
6. obnovi ť nájom so žiadate ľkou na dobu ur čitú – 1/2 roka: 
- Martinou Závodnou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
7. obnovi ť nájom so žiadate ľkou na dobu ur čitú – 2 roky: 
- Tereziou Ružičkovou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
8. súhlasi ť s udelením výnimky pre žiadate ľku zo skuto čnosti, že nedosahuje príjem vo výške 
1,2 násobku životného minima a zaradi ť ju do zoznamu žiadate ľov o nájom obecného bytu: 
- Žanetu Bičiankovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
9. nesúhlasi ť s udelením výnimky pre nezaradeného žiadate ľa z dôvodu nesplnenia podmienok 
a odporu čiť mu poda ť si žiados ť na ubytov ňu Fortuna resp. Kop čany: 
- Jozefa Garaja. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
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10. nesúhlasi ť s udelením výnimky na prednostné zaradenie žiadate ľky do poradovníka 
žiadate ľov o nájom obecného bytu: 
- Jany Hipszkej. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 8: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Informácia o príprave sčítania ľudí bez domova 
na území hlavného mesta SR Bratislava a výzva starostom mestských častí na spoluprácu“, ktorý 
predložil JUDr. Ivo Nesrovnal, 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 príprave 
sčítania ľudí bez domova na území hlavného mesta SR Bratislava a výzvu starostom mestských častí 
na spoluprácu. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
                    Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r. 
                                         predsedníčka komisie 
 
V Bratislave, 04.05.2016 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


