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Zápisnica zo zasadnutia 
Bytovej komisie - poradného orgánu starostu 

mestskej časti Bratislava - Ružinov 
21. októbra 2019 

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

1. Vyhodnotenie žiadostí o predĺženie nájmu bytu  
2. Vyhodnotenie podaných žiadostí o nájom bytu - vyradenie 
3. Vyhodnotenie podaných žiadostí o nájom bytu  
4. vyjadrenie k prideleniu bytu na Listovej 4 v Bratislave 
5. Hlasovanie o prideľovaní žiadateľom v súvislosti s odmietnutím pridelených bytov 
6. Spolupráca s OZ VAGUS 
7. Rôzne 

 

 

1. Otvorenie 

 
Predseda komisie otvoril zasadnutie Bytovej komisie. Nikto z členov nemal pripomienky k programu. 
 
 

2. Vyhodnotenie žiadostí o predĺženie nájmu bytu  
 
Tajomníčka komisie p. Repášová informovala členov komisie o aktuálnom stave žiadostí o predĺženie nájmu. 
a) Komisia berie na vedomie úplnú a aktuálnu žiadosť žiadateľov CS 16968/2019, CS 16976/2019, CS 

16966/2019, CS 16978/2019, CS 16967/2019, CS 16969/2019 z bytového domu Vietnamská 41  
a súhlasí s opakovaným uzatvorením nájomnej zmluvy so žiadateľmi na jeden rok.  
Hlasovanie: 7 prítomní, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 
 

 
3. Vyhodnotenie podaných žiadostí o nájom bytu - vyradenie 
 

Komisia súhlasí s vyradením žiadostí, kde žiadateľ nedoplnil v určenej lehote žiadosť o pridelenie bytu 
o chýbajúce údaje v súlade s výzvou mestskej časti: 
CS 658/2019, CS 677/2019, CS 9865/2019, CS 761/2019 - kategória I 
CS 11300/2019, CS 649/2019, CS 8805/2019, CS 702/2019, CS 676/2019 - kategória II 
Hlasovanie: 7 prítomní, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 
 
 

4. Vyhodnotenie podaných žiadostí o nájom bytu  

Komisia na základe podaných žiadostí vyhodnotila aktuálnu a úplnú žiadosť o pridelenie nájomného bytu kategórie I 
nasledovne:  
CS 12752/2019 - 35/7 
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5. Z.P. - vyjadrenie k prideleniu bytu na Listovej 4 v Bratislave 

 
Predseda komisie informoval prítomných členov o vyjadrení pani P., ktorej komisia na svojom zasadnutí dňa 
30.9.2019 pridelila 2-garsónku na Listovej 4 v Bratislave. Pani P. s poľutovaním zhodnotila, že bývanie nie je 
plnohodnotné a už vôbec vyhovujúce pre jej syna, ktorý má diagnózu Aspergerov syndróm (druh autizmu) 
a diagnózu Hyperkinetická porucha správania. V priestoroch objektu sa nachádzajú sociálne zariadenia, 
kúpeľňa, ale aj práčovňa a kuchyňa spoločné pre všetkých nájomcov. Jej syn by nezvládol používať 
spoločné sociálne zariadenia a ani kuchyňu. Jeho psychický stav by sa mohol zhoršiť. Členov bytovej 
komisie poprosila o zváženie možnosti prideliť jej a synovi byt, ktorého súčasťou by bola samostatná 
kuchyňa, kúpeľňa a sociálne zariadenie. 
Členovia komisie prehodnotili žiadosť p. P. a odsúhlasili návrh na pridelenie 1-izbového bytu na Listovej 4.  
 
Hlasovanie: 7 prítomní, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 
 

 
6. Hlasovanie o návrhu na prideľovanie bytov žiadateľom 

 
6A) 
Nájomca 1-izbového bytu v bytovom dome Vietnamská 41 (byt 0-C2.7, 2. poschodie) požiadal (žiadosť č.  
CS 681/2019) o výmenu bytu z dôvodu, že byt obývajú tri osoby - tri generácie. V byte býva stará matka, 
matka a syn. Syn má 17 rokov. Stará matka trpí viacerými diagnózami. Existencia troch osôb v tomto byte je 
pre všetkých neúnosná. BK vyjadrila súhlas s výmenou bytu a odporúča prideliť žiadateľovi 3-izbový byt na 
Listovej 4 (byt číslo 6, 1. poschodie).  
 
Hlasovanie: 7 prítomní, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 
 
6B) 
V prípade, že žiadateľ túto vyššie uvedenú výmenu prijme, komisia odsúhlasila návrh na pridelenie 
uvoľneného (Bod 6A) 1-izbového bytu na Vietnamskej 41 žiadateľovi: I.Z. (žiadosť č. CS 12752/2019). 
 
Hlasovanie: 7 prítomní, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 
 
 

7. Spolupráca s OZ VAGUS 
 
Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15.10.2019 prijalo uznesenie, v ktorom žiada starostu Ing. 
Martina Chrena o vyčlenenie jedného bytu vo vlastníctve mestskej časti Ružinov ako krízový pre potreby 
spolupracujúcej organizácie OZ VAGUS a s OZ VAGUS pripraviť zmluvu o prenájme tohto bytu za 1,-
€/ročne.  
Vedúca oddelenia nájomných bytov Mgr. Malinová informovala členov komisie o skutočnosti, že byty vo 
vlastníctve mestskej časti sú byty v bytovom dome Vietnamská 41. Informovala ich aj o tom, že uznesenie 
v bode D. je nevykonateľné z dôvodu, že v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o nájme 
bytov môže byť žiadateľom o nájom bytu iba fyzická osoba. Starostu mestskej časti bude o tejto skutočnosti 
informovať.  
Ak by mala byť žiadateľom o nájom bytu právnická osoba, je nevyhnutná zmena všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 4/2019 o nájme bytov. Členovia komisie požiadali vedúcu 
oddelenia nájomných bytov o vypracovanie návrhu na takúto zmenu. Mestská časť by mala vstúpiť aj do 
rokovania s vedením hlavného mesta a rokovať o zmene VZN tak, aby žiadosti o nájom bytov, ktoré sú vo 
vlastníctve mesta, mohli podať aj právnické osoby.  
Predseda komisie informoval prítomných členov o ponuke organizácie OZ VAGUS prezrieť si priestory 
nízkoprahového denného a integračného centra pre ľudí bez domova - DOMEC. Tajomníčka komisie zašle 
pozvánku členom Bytovej komisie po dohodnutí termínu.  
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8. Rôzne  
 
8A)  
Predseda komisie informoval členov o obhliadke bytu hlavného mesta na Pribišovej 8 v Bratislave, ktorú 
absolvoval spolu s pani J., zamestnankyňami oddelenia nájomných bytov, zamestnancami hlavného mesta 
a členom komisie Jozefom Matúšekom. Listom zo dňa 16.10.2019 pani J. súhlasila s pridelením 4 -izbového 
bytu na Pribišovej 8.  
Členovia BK vyjadrili súhlas s pridelením bytu p. J.. 
 
Hlasovanie: 7 prítomní, 6 za, 0 proti, 1 sa zdržal 
 
8B) 
Uznesenie č. 140/VIII/2019 zo dňa 15.10.2019 
Bytová komisia uznesenie v bode A., B. a C. berie na vedomie a žiada Oddelenie nájomných bytov 
o implementáciu odporúčaní uvedených v „Správe o výsledku kontroly prideľovania bytov mestskej časti“. 
Okrem žiadosti o nájom bytu by mala byť prílohou všeobecne záväzného nariadenia aj žiadosť o opakovaný 
nájom a čestné prehlásenie. 
 
8C) 
Poslankyňa Ing. Petra Kurhajcová informovala o návrhu projektu výstavby nájomných bytov v mestskej časti 
Bratislava - Nové Mesto - Rezidenčný projekt "ŠTART" (viď príloha), ktorý by výrazne pomohol riešeniu 
situácie akútneho nedostatku nájomných bytov v Bratislave. Projekt bol predložený magistrátu, avšak do 
dnešného dňa bez reakcie. Členovia komisie žiadajú starostu mestskej časti o vyžiadanie 
podrobnejších informácií ohľadom tohto projektu. 
 
8D) 
Predseda komisie požiadal tajomníčku, aby oznamovala termíny obhliadok bytov všetkým členom komisie.  
 
8E) 
Z dôvodu, že väčšina pridelení garsóniek a dvojgarsóniek na Listovej 4 je žiadateľmi odmietnutá, členovia 
komisie požiadali oddelenie nájomných bytov o vytypovanie a oslovenie možných nájomcov, u ktorých je 
predpoklad, že by garsónky a dvojgarsónky na Listovej 4 boli vybranými žiadateľmi akceptované. 
 
8F) 
Najbližšie zasadnutie Bytovej komisie bude zvolané na 18.11.2019 o 14.00 hod.  
 
 
 
Zapísal: Monika Repášová 

tajomníčka komisie 
 
Overil: Boris Čechvala, v.r. 
predseda komisie 


