
 

BYTOVÁ KOMISIA 
PORADNÝ ORGÁN STAROSTU MČ  BRATISLAVA -  RUŽINOV  

 

BK 20190403  Strana 1 z 2 

Zápisnica zo zasadnutia 
Bytovej komisie - poradného orgánu starostu 

mestskej časti Bratislava - Ružinov 
3. apríla 2019 

 
Prítomní členovia komisie 
Mgr. Eva Bacigalová, PaedDr. Mária Barancová, Ing. Petra Kurhajcová, Silvia Pilková, Mgr. Boris 
Čechvala, ,Mgr. Jozef Matúšek, Ing. Martin Patoprstý, Ing. Michal Gašaj 
 

Tajomníčka komisie 
Monika Repášová 
 
Neprítomní členovia komisie:  
Mgr. et Mgr. Marek Machata  
 
Program 

1. Otvorenie 
2. Vyhodnotenie žiadosti o predĺženie nájmu bytu 
3. Vyhodnotenie podaných žiadostí o nájom bytu 
4. Vyradenie žiadostí zo zoznamu žiadateľov z dôvodu neaktualizovania 
5. Žiadosť o súhlas s poskytnutím ubytovania pre rodinných príslušníkov 
6. Bytová náhrada Uránová 2 
7. Zabezpečenie náhradného bytu Jašíkova 18 
8. Rôzne 

 
1. Otvorenie 
 
Predseda komisie otvoril zasadnutie Bytovej komisie.  
 
2. Vyhodnotenie žiadosti o predĺženie nájmu bytu 
 
a) Komisia posúdila úplnú a aktuálnu žiadosť žiadateľa CS 7589/2019 z bytového domu Vietnamská 
41 o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na jeden rok. Komisia potvrdzuje splnenie podmienok 
na opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy so žiadateľom na jeden rok. 
Hlasovanie: 8 prítomní,8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 
 
b) 
Komisia posúdila úplnú a aktuálnu žiadosť žiadateľov CS 7584/2019, CS 6563/2019, CS 7595/2019 z 
bytového domu Vietnamská 41 o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na tri roky. Komisia 
potvrdzuje splnenie podmienok na opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy so žiadateľmi na tri roky. 
Hlasovanie: 8 prítomní,8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 
 
c) Komisia posúdila úplnú a aktuálnu žiadosť žiadateľov CS 8042/2019, CS 7605/2019 z objektu 
Listová 4 o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na jeden rok. Komisia potvrdzuje splnenie 
podmienok na opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy so žiadateľmi na jeden rok. 
Hlasovanie: 8 prítomní,8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 
 
d) Komisia posúdila úplnú a aktuálnu žiadosť žiadateľa CS 8035/2019 z bytového domu Kulíškova 9 
o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na tri roky. Komisia potvrdzuje splnenie podmienok na 
opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy so žiadateľom na tri roky. 
Hlasovanie: 8 prítomní,8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 
 
e) Komisia posúdila úplnú a aktuálnu žiadosť žiadateľa CS 7601/2019 z bytového domu Záhradnícka 
54 o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na tri roky. Komisia potvrdzuje splnenie podmienok na 
opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy so žiadateľom na tri roky. 
Hlasovanie: 8 prítomní,8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 
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f) Komisia posúdila úplnú a aktuálnu žiadosť žiadateľa CS 7600/2018 z bytového domu Banšelova 22 
o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na jeden rok. Komisia potvrdzuje splnenie podmienok na 
opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy so žiadateľom na jeden rok. 
Hlasovanie: 8 prítomní,8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 
 
g) Komisia posúdila úplnú a aktuálnu žiadosť žiadateľa CS 6559/2019 z bytového domu Krížna 64 
o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na jeden rok. Komisia potvrdzuje splnenie podmienok na 
opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy so žiadateľom na jeden rok. Žiadateľ je zamestnancom MŠ 
Bancíkovej 2. 
Hlasovanie: 8 prítomní,8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 
 
h) Komisia posúdila úplnú a aktuálnu žiadosť žiadateľa CS 7606/2019 z bytového domu Košická 30 
o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na jeden rok. Komisia potvrdzuje splnenie podmienok na 
opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy so žiadateľom na jeden rok. Žiadateľ je zamestnancom ZŠ 
Nevädzova 2. 
Hlasovanie: 8 prítomní,8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 
 
i) Komisia posúdila úplnú a aktuálnu žiadosť žiadateľa CS 8342/2019 z MŠ Velehradská 24 
o predĺženie nájmu bytu, ktorý sa nachádza v prístavbe budovy materskej školy. Byt sa nedá využiť na 
účely rozšírenia kapacity materskej školy, nakoľko z časti kde je byt umiestnený nie je prístup do 
priestorov materskej školy. Komisia potvrdzuje splnenie podmienok na opakované uzatvorenie 
nájomnej zmluvy so žiadateľom na jeden rok. Žiadateľ je zamestnancom MŠ Velehradská 24. 
Hlasovanie: 8 prítomní,8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 
 
 
3. Vyhodnotenie podaných žiadostí o nájom bytu 
 
Komisia k vyhodnoteniu žiadostí o nájom bytu zaujala stanovisko, že by chcela ísť viac do hĺbky, aby vedeli 
jednotlivé žiadosti lepšie porovnať. Tajomníčku komisie požiadali o zaslanie vzoru ako podkladu 
k vyhodnoteniu. Členovia komisie sa nechajú inšpirovať a doplnia ďalšie návrhy na údaje, ktoré by mohli 
v rámci žiadosti požadovať z pohľadu prehľadnosti a kvalitnejšieho porovnávania jednotlivých žiadostí.  
 
 
4. Vyradenie žiadostí zo zoznamu žiadateľov z dôvodu neaktualizovania 
 
Komisia schvaľuje vyradenie žiadosti, kde žiadateľ neaktualizoval svoju žiadosť v zmysle § 5 , ods. 6  
a § 8 , ods. 6 VZN č. 23/2012: 
CS 801/2019, CS 820/2019, CS 738/2019, CS 807/2019, CS 680/2019, CS 782/2019, CS 673/2019, 
CS 787/2019, CS 813/2019, CS 737/2019, CS 794/2019, CS 694/2019, CS 826/2019, CS 796/2019, 
CS 674/2019, CS 675/2019, CS 741/2019, CS 730/2019 
Hlasovanie: 6 prítomní,6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 
 

Pred ďalším hlasovaním nebola Bytová komisia uznášaniaschopná ostatné body programu komisie 
boli presunuté na ďalšie rokovanie komisie, resp. hlasovanie per rollam.  
 
5.  Rôzne 
 
Zmeny a doplnky VZN č. 23/2012 o nájme bytov budú prerokované počas zasadnutia Komisie 
sociálnych služieb dňa 10.4.2019. 
 
 
 
 
 
Overil: 
Boris Čechvala, v.r. 
predseda komisie 


