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KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A ROZVOJA BÝVANIA 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 

 

 
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ 
zo dňa 07.03.2017 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom mladej 

rodiny 
2. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov 
 

Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 16:00 h. 
 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. arch. Lucia Štasselová.  
 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál týkajúci sa žiadateľov o obecný nájomný byt 
a nájomcov obecných nájomných bytov v projekte Dom mladej rodiny, ktorý predložila JUDr. Oľga 
Zemanová, pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. uzatvoriť zmluvu so žiadateľmi: 
- Michaelou Benčičovou a Milanom Tóthom. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 6    proti: 1    zdržali sa: 0 
 
2. uzatvoriť zmluvu so žiadateľkou: 
- Katarínou Vizváriovou.  
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. uzatvoriť zmluvu so žiadateľkou: 
- Lindou Vajdíkovou.  
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. súhlasiť so zámenou bytu u žiadateľky: 
- Kataríny Putirkovej. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál týkajúci sa žiadateľov o obecný nájomný byt 
a nájomcov obecných nájomných bytov mimo projektov, ktorý predložila Jarmila Singhoferová, 
pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporúča primátorovi: 
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1. súhlasiť so zámenou prideleného bytu u žiadateľky: 
- Barbory Mančíkovej. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. uzatvoriť zmluvu so žiadateľkou: 
- Janou Steinerovou. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. opätovne predložiť na nasledujúce zasadnutie komisie návrh na pridelenie náhradného bytu 
pre žiadateľku po doplnení požadovaných informácií: 
- Janu Žemberyovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 2 
 
4. súhlasiť so zaradením žiadateľa do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Adriana Rozboru. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. nesúhlasiť so zaradením žiadateľky do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Jany Buchlíkovej. 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
6. súhlasiť s odpustením základného nájomného vo výške 50% nájomcom bytov, ktorí 
z dôvodu požiaru nemôžu užívať prenajatý byt, t. j. od 17.01.2017 až do doby, kedy budú 
poškodené byty opätovne užívania schopné: 
- Henrieta Antalová, 
- Denisa Pošová, 
- Eva Országhová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
Zároveň komisia žiada oddelenie nájomného bývania o predloženie zoznamu bytov, ktoré magistrát 
plánuje prideliť ako náhradné byty, pre ľudí, ktorým bola priznaná bytová náhrada v zmysle zákona    
č. 260/2011 Z. z. 
 
 
 
 
 
 
 
                     Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r. 
                   predsedníčka komisie 
  
V Bratislave, 08.03.2017 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


