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Záznam o hlasovaní per rollam 
 

Vzhľadom na skutočnosť, že Bytová komisia nebola počas svojho zasadnutia dňa 3.4.2019 
uznášaniaschopná, predseda Bytovej komisie požiadal e-mailom dňa 8.4.2019 jej členov o hlasovanie 
per rollam. Predmetná žiadosť, ako aj vyjadrenia členov Bytovej komisie sú prílohou tejto zápisnice.  
Hlasovania per rollam do 10.4.2019 sa zúčastnilo 6 členov Bytovej komisie, poradného orgánu 
starostu mestskej časti Bratislava - Ružinov. 
 

Výsledky hlasovania per rollam 
 
1.  Žiadosť o súhlas s poskytnutím ubytovania pre rodinných príslušníkov 
 
Nájomca bytu osobitného určenia sa na mestskú časť obrátil s prosbou o pomoc. Rodina nájomcu je 
zatiaľ trojčlenná, ale najneskôr v máji by sa mala rozrásť o ďalších dvoch členov. Vzhľadom k tomu, 
že nájomca bytu je na vozíku, je situácia komplikovanejšia. Z uvedeného dôvodu uvažujú, že po 
narodení dvojičiek by pozvali rodinu manžela, ktorý je z Pakistanu. O pozvanie žiadajú cudzineckú 
políciu a súčasťou pozvania je aj čestné vyhlásenie vlastníka bytu so zabezpečením ubytovania. Byt, 
ktorého sú nájomcami je bytom hlavného mesta, ktorý má v správe mestská časť. Pozvanie rodinných 
príslušníkov je možné maximálne na dobu 90 dní.  
 
Návrh uznesenia: 
Bytová komisia súhlasí s poskytnutím ubytovania pre rodinných príslušníkov v byte 
osobitného určenia na ulici Seberíniho 19 na dobu 90 dní.  
 
Hlasovanie: 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 
 
2. Bytová náhrada Uránová 2 

 
Hlavné mesto pripravuje kompletnú rekonštrukciu objektu bývalej materskej školy na Uránovej ulici č. 
2 v Bratislave. Súčasťou tohto objektu je aj byt obývaný nájomcami (trojčlenná rodina, všetci dospelé 
osoby). Hlavné mesto hľadá pre týchto nájomcov náhradné bývanie. Zmluva o nájme bytu by bola 
uzatvorená na dobu neurčitú. Voľný byt, ktorý pripadá na prípadné pridelenie, je 4 - izbový byt na 
Palkovičovej 3. 
 
Návrh uznesenia: 
Bytová komisia súhlasí s pridelením predmetného bytu.  
 
Hlasovanie: 2 za, 4 proti, 0 sa zdržalo 
 
3. Zabezpečenie náhradného bytu Jašíkova 18 
 
V bytovom dome Jašíkova 18 podľa rozsudku Okresného súdu Bratislava II je žalovaná povinná 
vypratať 3 - izbový byt po zabezpečení náhradného bytu žalobcom. Mestská časť má v súčasnosti 
voľný 1 - izbový byt v bytovom dome Jašíkova 14. Po uvoľnení bytu na Jašíkovej 18 by mala mestská 
časť k dispozícii 3 - izbový byt. 
 
Návrh uznesenia: 
Bytová komisia súhlasí s pridelením 1-izbového bytu na Jašíkovej 14.  
 
Hlasovanie: 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 
 
 
 
V Bratislave, 11.4.2019 
 
 
Schválil:      Zapísala: 
Mgr. Boris Čechvala, v.r.     Monika Repášová 
predseda komisie    


