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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 09.10.2018 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1.   Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov 
2.   Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom mladej 
      rodiny 
3.   Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom pre  
      starších občanov 

 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 16:15 h. 
 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. arch. Lucia Štasselová. Bod č. 3 nebol 
komisiou prerokovaný. Členovia komisie odsúhlasili termín konania najbližšej komisie na 23.10.2018. 
 
 
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 mimo projektov, ktorý predložila Jarmila Singhoferová, 
pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
Stanovisko: 
Komisia odporúča primátorovi: 
 
1. súhlasiť s obnovením nájmu u žiadateľky na dobu určitú 2 roky s tým, že nájomná zmluva 
bude uzatvorená len so žiadateľkou a jej manžel bude odhlásený z bytu: 
- Adriana Luknárová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasiť so zámenou bytu u žiadateľov: 
- Jana Buchlíková, 
- Marcela Szelepcsenyiová. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. súhlasiť so zaradením žiadateľov do zoznamu žiadateľov o zámenu bytu: 
- Viera Zubajová, 
- Jozef Daniel. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    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 v projekte Dom mladej rodiny, ktorý predložila JUDr. Oľga 
Zemanová, pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
Stanovisko: 
Komisia odporúča primátorovi: 
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1. uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľmi: 
- Žaneta Kuzmová, 
- Oskár Mück. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. súhlasiť so zámenou bytu u žiadateľky: 
- Alžbeta Slezáková. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3   proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. súhlasiť s obnovením nájmu u žiadateľa na dobu určitú 1 rok: 
- Mário Bornemisza. 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
                           Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r.  
                                                 predsedníčka komisie 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 10.10.2018 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


