
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 
zo dňa 12.1.2022 

 
 
Prítomní členovia komisie: Mgr. Matej Nagy, Mgr. Viera Psotková, MUDr. Juraj Štekláč, 
PhD., MPH., Ing. Mgr. Katarína Hulmanová, Mgr. Vladimír Jurík, Mgr. Alexej Dobroľubov, 
JUDr. Tomáš Buzinger, Mgr. Eva Tiňová, Mgr. Soňa Očkášová  
Neprítomní členovia komisie: ------- 
Tajomníčka komisie: PhDr. Dominika Malačinová 
Hostia: JUDr. Ivana Krišková 
 
Program: 
 
Otvorenie zasadnutia komisie. 
1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 
2. Návrh interného predpisu o prideľovaní nájomných bytov. 
3. Prerokovanie zoznamu žiadateľov o nájomný byt v bytovom dome Pri kríži. 
4. Informácia o plánovaných aktivitách zo schváleného KPSS 2022-2026. 
5. Rôzne. 
Ukončenie zasadnutia komisie. 
 
Predseda komisie Mgr. Matej Nagy otvoril zasadnutie komisie a privítal prítomných členov. 
Komisia bola uznášaniaschopná, prítomná bola nadpolovičná väčšina členov komisie. 
 
 
K bodu 1 
Predseda komisie oboznámil prítomných členov s programom.  
 
Hlasovanie:  prítomní: 7  za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2 
Predseda komisie poďakoval právnemu oddeleniu za prípravu návrhu interného predpisu. Pani 
Krišková predstavila návrh bodovacieho systému a zohľadnených kritérií pri prideľovaní 
nájomných bytov komisiou, zosumarizovala spôsob prideľovania bytov v iných mestských 
častiach a mestách. Komisia následne diskutovala o potrebe definovania cieľovej skupiny, 
o postupe prijímania žiadostí, ich vyhodnotenia a aktualizovania, o postupe uzatvárania zmluvy, 
o materiálnom vybavení bytov.  
Komisia sa pri prideľovaní nájomných bytov riadi Rozhodnutím primátora hl. mesta SR 
Bratislavy č. 24/2016, referát bytový vyhodnocuje  a posudzuje podané žiadosti a komisia 
určuje poradie vybraných nájomníkov. Komisia sa dohodla na pripomienkovaní návrhu 
interného predpisu, pripomienky bude zasielať referátu bytovému do týždňa.  
 
 
K bodu 3 
Komisia prerokovala zoznam žiadateľov o nájomný byt v bytovom dome Pri kríži a stanovila 
poradie žiadateľov, ktorým má mestská časť nájomný byt ponúknuť: 
 



1. Božena Rigová 
2. Tereza Ivičič 
3. Katarína Hlivárová 

 
Hlasovanie:  prítomní: 9  za: 9  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 4 
Tajomníčka komisie informovala o plánovaných aktivitách v roku 2022, ktorým realizácia je 
v súlade so schváleným KPSS 2022-2026, informovala o príprave zásad pri poskytovaní 
finančného príspevku na dopravu, o príprave informačného materiálu „Sprievodca sociálnymi 
službami“ a o príprave systému dobrovoľníckej činnosti. 
Komisia berie informáciu na vedomie. 
 
 
K bodu 5 
V bode rôzne tajomníčka informovala o úprave Plánu zasadnutí komisie, posledné zasadnutie 
komisie sa uskutoční 14.9.2022. 
Komisia berie informáciu na vedomie. 
 
 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.  
 
 
 
V Bratislave, dňa 12.1.2022 
 
 
Zapísala:        Overil: 
PhDr. Dominika Malačinová, v. r.     Mgr. Matej Nagy, v. r. 
tajomníčka komisie   predseda  komisie 
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