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Zápisnica zo zasadnutia 
Bytovej komisie - poradného orgánu starostu 

mestskej časti Bratislava - Ružinov 
19. augusta 2019 

 
Prítomní členovia komisie 
Mgr. Eva Bacigalová, PaedDr. Mária Barancová, Ing. Petra Kurhajcová, Silvia Pilková, Mgr. Boris Čechvala, 
Mgr. Jozef Matúšek, Ing. Peter Strapák 
 
Tajomníčka komisie 
Monika Repášová 
 
Ospravedlnení členovia komisie:  
Ing. Michal Gašaj, Mgr. et Mgr. Marek Machata, Ing. Martin Patoprstý 
 
 
Program 

1. Aktualizácia zoznamu bytov 
2. Aktualizácia zoznamu žiadostí 
3. Vyhodnotenie žiadostí o predĺženie nájmu bytu  
4. Žiadosť o pomoc a spoluprácu pri zabezpečení pracovných priestorov pre expozitúru MsP Bratislava 

II v inom objekte Listová 4 v Bratislave 
5. posúdenie žiadosti o nájom bytu 
6. Vyhodnotenie podaných žiadostí o nájom bytu  
7. Rôzne 

 
 

1. Otvorenie 
 
Predseda komisie otvoril zasadnutie Bytovej komisie. Členovia komisie súhlasili s navrhnutým programom. 
 

2. Aktualizácia zoznamu bytov 
 

Členom komisie bol zaslaný aktualizovaný zoznam bytov. Členovia komisie zobrali zoznam na vedomie.  
 

3. Aktualizácia zoznamu žiadostí 
 
Členom komisie bol zaslaný aktualizovaný zoznam žiadostí o nájom bytu. Členovia komisie zobrali zoznam na 
vedomie.  
 

4. Vyhodnotenie žiadostí o predĺženie nájmu bytu  
 

a) Komisia posúdila úplnú a aktuálnu žiadosť žiadateľa CS 14084/2019 z bytového domu Banšelova 24 
o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na jeden rok. Komisia potvrdzuje splnenie podmienok na 
opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy so žiadateľom na jeden rok.  
Hlasovanie: 7 prítomní, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 
 

b)  Komisia posúdila úplnú a aktuálnu žiadosť žiadateľa CS 14154/2019 z bytového domu Hanácka 4 
o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na jeden rok. Komisia potvrdzuje splnenie podmienok na 
opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy so žiadateľom na jeden rok.  
Hlasovanie: 7 prítomní, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 
 

c) Komisia posúdila úplnú a aktuálnu žiadosť žiadateľa CS 14083/2019 z bytového domu Seberíniho 19 
o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na jeden rok. Komisia potvrdzuje splnenie podmienok na 
opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy so žiadateľom na jeden rok.  
Hlasovanie: 7 prítomní, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 
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5. Žiadosť o pomoc a spoluprácu pri zabezpečení pracovných priestorov pre 
expozitúru MsP Bratislava II v inom objekte Listová 4 v Bratislave 

 
Predseda komisie informoval prítomných členov komisie o žiadosti náčelníka Mestskej polície hlavného 
mesta SR Bratislavy o pomoc a spoluprácu pri zabezpečení pracovných priestorov pre expozitúru MsP 
Bratislava II na Listovej ulici č. 4 v Bratislave. Podmienky v expozitúre sú stiesnené a vzhľadom na 
plánované navýšenie počtu zamestnancov (v súčasnosti 40) je rozšírenie pracovných priestorov 
nevyhnutné. Členovia komisie súhlasia, aby 3-izb. byt č. 3 na Listovej č. 4, ktorý bezprostredne susedí 
s priestormi, kde sa expozitúra MsP nachádza, bol poskytnutý pre potreby MsP, a odporúčajú starostovi 
predložiť v tomto zmysle návrh na uznesenie MZ. Členovia komisie zároveň odporúčajú, aby starosta 
požiadal vedenie hlavného mesta o náhradu za predmetný byt, nakoľko za chod a funkčnosť mestskej 
polície zodpovedá magistrát.  
 
Hlasovanie: 7 prítomní, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 
 

6. posúdenie žiadosti o nájom bytu 
 
Predseda komisie informoval prítomných členov o žiadosti pani P. o pridelenie bytu. Žiadosť predkladá 
z dôvodu nutnosti riešenia bytovej situácie žiadateľky. Menovaná sa nachádza v komplikovanej situácii – 
okrem povinností matky robí opatrovateľku svojmu neplnoletému synovi, ktorý trpí na Aspergerov syndróm 
(druh autizmu). 
Komisia vyhodnotila aktuálnu a úplnú žiadosť o pridelenie nájomného bytu kategórie I nasledovne:  
CS 8045/2019 - 30/7 s tým, že bytová situácia žiadateľky bude vyriešená akonáhle bude voľný byt na 
pridelenie.  
 
Hlasovanie: 7 prítomní, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 

 
7. Vyhodnotenie podaných žiadostí o nájom bytu  

 
Komisia sa bude ďalšími žiadosťami zaoberať na svojich zasadnutiach v budúcnosti v závislosti od toho, 
kedy budú byty na tento účel k dispozícii..  
 

8. Rôzne  
 
8A)  
Členovia komisie žiadajú vedenie mestskej časti o vytvorenie a napĺňanie Google kalendára zdieľaného 
všetkými poslancami MČ tak, aby sa im do osobných kalendárov premietli presné a úplné informácie 
o aktivitách, ktoré sa bezprostredne týkajú výkonu ich funkcie (zasadnutia komisií).  
 
 
 
Zapísal: Monika Repášová 
tajomníčka komisie 
 
Overil: Boris Čechvala, v.r. 
predseda komisie 


