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Informácia o podaní žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky na obstaranie náhradných nájomných bytov 

 

V súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1458 /2014 
zo dňa 26.03.2014 Oddelenie nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku 
v spolupráci s Oddelením stratégie a projektov pripravilo  
a podalo tri žiadosti o dotáciu na náhradné nájomné bývanie na Okresný úrad Bratislava, 
odbor výstavby a bytovej politiky.  

Okresný úrad skontroluje podklady a vyžiada si prípadné doplnenia podkladov ak to bude 
potrebné. Okresný úrad následne posiela podklady na Ministerstvo dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky, kde budú skontrolované  
a rozhodne sa, či mestu bude pridelená dotácia. Hlavné mesto SR Bratislava dostane 
vyrozumenie o schválení / neschválení dotácie (podľa zákona  č. 261/2011 § 8 bod 8 a bod 
12) do 30 dní. 

Žiadosti o poskytnutie dotácie na náhradné nájomné bývanie na rekonštrukciu sa týkajú 
nasledovných bytov v majetku mesta: 

 
Adresa Byt Požadovaná dotácia 
Budyšínska 1, 831 03 Bratislava 3 č. 10  16 687,43 Eur 
Česká 4, 831 03 Bratislava 3 č. 108, 402, 404 71 383,15 Eur 
Hraničná 11, 821 05 Bratislava 2 č. 30 25 583,14 Eur 
Spolu 113 653,72 Eur 

 
 
Sumárna hodnota požadovaných dotácií je 113 653,72 Eur. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


