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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Petržalka

b e r i e     n a v e d o m i e 

Spr�vu z kontroly agendy bytov�ho oddelenia t�kaj�cej sa najm� žiadost� o obnovenie n�jmu
bytov, predĺženie doby n�jmu bytov a zmeny n�jmu bytov za rok 2008 a 2009   
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Miestny �rad mestskej časti Bratislava-Petržalka 
�tvar miestneho kontrol�ra 

S p r á v a 
z kontroly agendy bytov�ho oddelenia t�kaj�cej sa najm� žiadost� o obnovenie n�jmu bytov,

predĺženie doby n�jmu bytov a zmeny n�jmu bytov 
za rok 2008 a 2009

V s�lade s ustanoven�m � 18d ods. 2 p�smeno a) z�kona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriaden� v znen� neskorš�ch predpisov, uznesen�m Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 489 zo dňa 15. decembra 2009 a na z�klade pr�kazu 
miestneho kontrol�ra č�slo 4/2010 zo dňa 5. febru�ra 2010 a č. 5/2009 zo dňa 12. marca 
2010, vykonal �tvar miestneho kontrol�ra kontrolu agendy bytov�ho oddelenia t�kaj�cej sa 
najm� žiadost� o obnovenie n�jmu bytov, predĺženie doby n�jmu bytov a zmeny n�jmu bytov 
za obdobie roka 2008 a 2009. Kontrola bola vykonan� v čase od 09. febru�ra 2010 do 
09. apr�la 2010. 

Cieľom kontroly bolo zistiť ako s� vybavovan� žiadosti občanov, n�jomcov obecn�ch 
bytov, bytov�m oddelen�m miestneho �radu s�visiace s obnoven�m n�jmu bytov, predĺžen�m 
doby n�jmu bytov a zmeny n�jmu obecn�ch bytov.  
Kontrolou bolo zisten�: 

Evidenciu žiadost� o n�jom obecn�ch  bytov, žiadost� o obnovenie n�jmu 
bytov, žiadost� o predĺženie doby n�jmu bytov a žiadost� o zmeny n�jmu bytov vedie, v s�lade 
s „Organizačn�m poriadkom samospr�vy mestskej časti Bratislava-Petržalka v znen� 
schv�len�ch doplnkov“, bytov� oddelenie Miestneho �radu mestskej časti Bratislava -
Petržalka. Vybavovanie agendy s�visiacej s obnoven�m n�jmu bytov prešlo na bytov� 
oddelenie zrušen�m pr�spevkovej organiz�cie Bytov� podnik Petržalka.
Uznesen�m miestneho zastupiteľstva č. 71 z 26. j�na 2007 bol k term�nu 31.12.2007 Bytov� 
podnik Petržalka, p. o. zrušen� a citovan�m uznesen�m bolo uložen� prednostovi miestneho 
�radu postupovať pri transform�cii obecn�ch bytov a nebytov�ch priestorov tak, že evidenciu 
bude viesť Mestsk� časť Bratislava-Petržalka a spr�vu zabezpeč� prostredn�ctvom Bytov�ho 
podniku Petržalka, s.r.o. 

Uznesen�m Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 157 boli 
dňa 04. marca 2008 schv�len� „Z�sady hospod�renia s bytmi v mestskej časti Bratislava-
Petržalka.“ Tieto z�sady upravuj�  prij�manie  žiadost� o n�jom obecn�ho bytu, ich 
evidovanie, aktualizovanie, podmienky n�jmu obecn�ho bytu, dobu n�jmu obecn�ho bytu, 
n�jom bytu v Dome osobitn�ho určenia na Medveďovej ulici č. 21 a n�jom služobn�ch bytov. 
Čl�nok 4  „Podmienky n�jmu obecn�ho bytu“ v bode 5 a 7 ustanovuje: 

(5) „Starosta určuje n�jomcu obecn�ho bytu zo schv�len�ho poradovn�ka.“
(7) „Dobu n�jmu obecn�ho bytu určuje starosta, v zmysle čl. 5.“

Čl�nok 5 „Doba n�jmu obecn�ho bytu“ ustanovuje:
(1) „Obecn� byt sa prenaj�ma na dobu určit�, ktor� neprev�ši tri roky, v pr�pade ak ide 

o byt v DOS na dobu určit�, ktor� neprev�ši desať rokov. Prenaj�mateľ v zmluve 
o n�jme bytu uvedie za ak�ch podmienok bude dobu n�jmu bytu predlžovať, pričom 
jednorazov� predĺženie nesmie presiahnuť tri roky, alebo uvedie, za ak�ch podmienok 
zmen� dobu n�jmu na dobu neurčit�. Jednou z podmienok zmeny doby n�jmu bytu na 
dobu neurčit� je aj vykonanie tak�ch zmien, ktor�mi sa byt stane sp�sobil�m na 
b�vanie. Za zmeny, ktor�mi sa byt stane sp�sobil�m na b�vanie sa považuje vykonanie 
tak�ch opr�v bytu a jeho z�kladn�ho pr�slušenstva a v�mena resp. doplnenie zariadenia 
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a vybavenia bytu, v pr�pade ktor�ch opr�vnen� n�klady presiahnu 3-n�sobok ročn�ho 
n�jomn�ho toho, ktor�ho bytu, stanoven�ho pred vykonan�m t�chto zmien. 
Prenaj�mateľ je opr�vnen� pos�diť splnenie tejto podmienky na z�klade n�jomcom 
predložen�ch dokladov ako aj fyzick�ho preverenia vykonan�ch zmien. V pr�pade 
n�jomnej zmluvy uzavretej na dobu kratšiu ako jeden rok a v pr�pade n�jomnej 
zmluvy k bytu v DOS nie je možn� dobu n�jmu zmeniť na dobu neurčit�“. 

(2) „Podmienkou pre predĺženie doby n�jmu bytu bude najm� dodržiavanie povinnost� 
n�jomcu tak, ako to vypl�va z n�jomnej zmluvy a zo všeobecne z�v�zn�ch pr�vnych 
predpisov (Občiansky z�konn�k). Prenaj�mateľ m�že v zmluve o n�jme bytu určiť aj 
ďalšie podmienky predĺženia doby n�jmu bytu“. 

(3) „Podmienky podľa ods. 2 platia aj pre zmenu doby n�jmu na dobu neurčit�“. 
Na rokovan� Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 10. marca 2009 bol 
prijat� uznesen�m č. 331 Dodatok č. 1 „Z�sad hospod�renia s bytmi v mestskej časti 
Bratislava - Petržalka“, ktor�m boli z�sady v čl. 4 (Podmienky n�jmu obecn�ho bytu) 
doplnen� o p�smeno f), :
„Žiadateľ je povinn� podp�sať not�rsku z�pisnicu, v ktorej sa povinn� osoba zav�zuje 
odovzdať po skončen� doby n�jmu opr�vnenej osobe byt v stave sp�sobilom na riadne 
už�vanie a z�roveň s�hlas� s vykonateľnosťou not�rskej z�pisnice ako exekučn�ho titulu. 
Tento bod mus� byť zapracovan� v zmluve o n�jme bytu a zmluva o n�jme bytu m�že byť 
podp�san� až po podp�san� not�rskej z�pisnice.“

Origin�ly dokladov k jednotliv�m obecn�m bytom (evidenčn� listy, určenie n�jomcu, 
not�rske z�pisnice) s� uložen� u zodpovednej zamestnankyne bytov�ho oddelenia. 
V spisov�ch materi�loch predložen�ch ku kontrole sa nach�dzali žiadosti n�jomcov 
s pr�lohami (potvrdenia o uhr�dzan� n�jomn�ho a služieb spojen�ch s n�jmom bytov, v�ška 
nedoplatkov a poplatkov z omeškania), odpovede na tieto žiadosti a fotok�pie niektor�ch 
dokladov. 

Podľa dostupn�ch dokladov ku dňu 31.12.2009 mestsk� časť prenaj�mala 799 
obecn�ch bytov. Z uveden�ho počtu je 186 bytov prenajat�ch na dobu určit� a 197 bytov je 
v s�dnom konan� (neplatiči, porušovanie dobr�ch mravov). 

Žiadosti n�jomcov o predĺženie doby n�jmu bytu, zmenu doby n�jmu bytu, pr�padne 
obnovenie n�jmu bytu posudzuj� a vybavuj� ved�ca a zamestnankyne bytov�ho oddelenia.  
Prijat� žiadosti sa posudzuj� podľa platn�ch „Z�sad hospod�renia s bytmi v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka“, v znen� dodatku č. 1. Okrem citovan�ch z�sad nebol v tejto oblasti 
vydan� in� z�v�zn� intern� predpis, ktor� by konkretizoval evidovanie žiadost� 
a objektivizoval postup zamestnank�ň oddelenia pri hodnoten� žiadost� a posudzovan� 
dodržiavania povinnosti žiadateľov a predložen�ch podporn�ch dokumentov.  

V priebehu vykonanej kontroly bolo skontrolovan�ch 116 predložen�ch spisov. 
Z uveden�ho počtu bolo 15 žiadost� o obnovenie n�jmu bytov, 56 žiadost� o predĺženie doby 
n�jmu bytov a 45 žiadost� o zmenu doby n�jmu bytov. 

Podľa čl�nku 5, ods. 1, „Z�sad hospod�renia s bytmi“, pri predĺžen� doby n�jmu bytu 
na dobu určit�, ktor� je maxim�lne tri roky, pri byte v DOS maxim�lne desať rokov, 
uhr�dzaj� žiadatelia od apr�la 2009 jednor�zovo z�bezpeku vo v�ške trojn�sobku mesačn�ho 
n�jomn�ho vr�tane preddavkov za plnenia poskytovan� s už�van�m bytu. T�to z�bezpeka 
bude k dispoz�cii prenaj�mateľovi v pr�pade vzniku ak�chkoľvek splatn�ch pohľad�vok 
z titulu n�jomn�ho vzťahu a pr�slušenstva t�chto pohľad�vok. 

1.) Žiadosti o obnovenie n�jmu bytov (s�dne konania, v�poveď z d�vodu neplatenia)
Podrobnou kontrolou 15 žiadost� o obnovenie n�jmu bytov bolo zisten�, že soci�lna 

a bytov� komisia prerokovala 13 žiadost�. Dve žiadosti prerokovan� neboli, nakoľko 
žiadatelia nemali evidovan� pohľad�vky za n�jomn� a plnenia spojen� s n�jmom bytu. 
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Z uveden�ho počtu bolo kladne vyhoven� 11 žiadateľom, jedna žiadosť bola vybaven� 
kladne po op�tovnom prehodnoten� a prerokovan� v soci�lnej a bytovej komisii a jedna 
žiadosť bola v čase v�konu kontroly v riešen�. 

Členovia soci�lnej a bytovej komisie na zasadnut� dňa 31.01.2007 prijali rozhodnutie, 
ktor�m odporučili starostovi mestskej časti obnoviť n�jom bytu tak�m žiadateľom 
o obnovenie n�jmu bytu, voči ktor�m nie je veden� s�dne alebo exekučn� konanie 
o vypratanie bytu a ktor� uhradili cel� istinu pohľad�vky a jej pr�slušenstvo. N�jom bytu im 
bude obnoven� na dobu určit�, najmenej na jeden rok. V pr�padoch kontrolovan�ch žiadost� 
o obnovenie n�jmu bytu starosta mestskej časti odpor�čanie komisie akceptoval. Ak mali 
žiadatelia o obnovenie n�jmu bytu uhraden� cel� istinu pohľad�vky i jej pr�slušenstvo, 
s�hlasil s obnoven�m doby n�jmu na dobu určit�. 

2.) Žiadosti o predĺženie doby n�jmu bytov (doba určit�, max. 3 roky, DOS max. 10 rokov)
Kontrolou 56 spisov�ch materi�lov bolo zisten�, že pri predĺžen� doby n�jmu boli 

Žiadosti riešen� v zmysle ustanovenia čl�nku 5 z�sad hospod�renia s bytmi. V dvoch 
pr�padoch (n�jomcovia z Čapajevovej ul. 3) nebola sp�san� not�rska z�pisnica a ani nebola 
uhraden� finančn� z�bezpeka, č�m došlo k porušeniu Z�sad hospod�renia s bytmi v mestskej 
časti Bratislava-Petržalka, čl�nku 4, bod l p�sm. f). Ďalej bol kontrolou zisten� v jednom 
pr�pade form�lny nedostatok, v zmluve o n�jme bytu nebol uveden� d�tum podp�sania 
zmluvy. Pri všetk�ch kontrolovan�ch žiadostiach o predĺženie doby n�jmu v DOS, 
Medveďovej 21, je priložen� odpor�čaj�ce stanovisko ved�cej soci�lneho oddelenia 
Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

3.) Žiadosti o zmenu doby n�jmu bytov (doba neurčit�) 
Z celkov�ho skontrolovan�ho počtu 45 podan�ch žiadost� o zmenu doby n�jmu na 

dobu neurčit�, po preveren� podmienok splnenia určen�ch v � 5 ods. 1,2,3 VZN č. 1/2006 
hlavn�ho mesta SR Bratislavy o n�jme bytov a obytn�ch miestnost� v zariadeniach určen�ch 
na trval� b�vanie, a z�sad hospod�renia s bytmi v Mestskej časti Bratislava-Petržalka bolo 
kladne vyhoven� 26 žiadateľom, z toho v troch pr�padoch po op�tovnom pos�den� 
predložen�ch žiadost�. 

Z predložen�ch spisov�ch materi�lov pri v�kone kontroly nebolo možn� 
objektivizovať mechanizmus, krit�ria a skutočnosti, na z�klade ktor�ch s� niektor� žiadosti 
predkladan� na prerokovanie soci�lnej a bytovej komisie. T�to skutočnosť dokumentuje 
absenciu internej normy, ktor� by konkretizovala postup pri posudzovan� 
žiadost�, posudzovan� dodržiavania povinnost� žiadateľov a posudzovan� predložen�ch 
podporn�ch dokumentov.

Porovnan�m evidencie došlej pošty za n�hodne vybran� mesiace janu�r a febru�r 2009 
bolo zisten�, že okrem žiadost� predložen�ch �tvaru miestneho kontrol�ra bytov�m 
oddelen�m boli v tomto obdob� bytov�mu oddeleniu doručen� aj 4 žiadosti t�kaj�ce sa 
predmetu vykon�vanej kontroly, ktor� však bytov� oddelenie predložilo až na dodatočn� 
vyžiadanie po zisten� t�chto skutočnost� dňa 31.03.2010. 

Spisy predložen� ku kontrole nie s� veden� jednotne. V niektor�ch spisoch sa 
nenach�dzaj� not�rske z�pisnice (uložen� s� osobitne). V niektor�ch predložen�ch spisov�ch 
materi�loch sa nenach�dzali doklady o uhraden� poplatkov v zmysle odpor�čan� soci�lnej 
a bytovej komisie. 

Pri kontrole bolo zisten�, že finančn� z�bezpeky, uhr�dzan� žiadateľmi vo v�ške 
trojn�sobku mesačn�ho predpisu n�jomn�ho a plnen� poskytovan�ch s už�van�m bytu 
sa �čtuj� ako dlhodob� prijat� preddavky na �čte 475 100 – Byty - �hrada z�bezpeky. Ku dňu 
31.03.2010 bol na uvedenom �čte evidovan� stav 83 813,09 €.
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Z á v e r : 

Podrobnou kontrolou spisov�ch materi�lov predložen�ch ku kontrole agendy 
bytov�ho oddelenia, t�kaj�cej sa najm� žiadost� o obnovenie n�jmu bytov, predĺženie doby 
n�jmu bytov a zmeny n�jmu bytov za obdobie roka 2008 a 2009 bolo zisten�, že 
v kontrolovanej oblasti postupuj� zodpovedn� zamestnankyne bytov�ho oddelenia v zmysle 
prijat�ch Z�sad hospod�renia s bytmi v mestskej časti Bratislava - Petržalka, až na 
nedodržanie ustanovenia čl�nku 5, pretože s niektor�mi žiadateľmi o predĺženie doby n�jmu 
bytu na Čapajevova 3 nebola sp�san� not�rska z�pisnica a nebola nimi ani uhraden� finančn� 
z�bezpeka, č�m došlo k porušeniu čl�nku 4, bod l, p�sm. f). Ďalej bol zisten� form�lny 
nedostatok, v jednej zmluve o n�jme bytu, kde nie je uveden� d�tum podp�sania zmluvy. 

Na z�klade skutočnost� zisten�ch pri vykonanej kontrole odpor�čame prijať intern� 
predpis ktor� urč� jednoznačn� postup pri riešen� žiadost�, pr�padne i novelizovať prijat� 
z�sady hospod�renia s bytmi v s�vislosti s uhr�dzan�m z�bezpeky a spisovania not�rskej 
z�pisnice bytov pridelen�ch n�jomcom na Čapajevovej ul. 3. 
S�časne odpor�čame zaviesť evidenciu, podľa ktorej by bolo možn� re�lne zistiť, koľko 
žiadost� a ak�ho druhu bolo prijat�ch a vybaven�ch bytov�m oddelen�m. 

Nakoľko boli pri v�kone kontroly zisten� nedostatky, o jej v�sledku bol �tvarom 
miestneho kontrol�ra vyhotoven� protokol. Protokol z kontroly bol dňa 26. m�ja 2010 
prerokovan� z prednostom Miestneho �radu Mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktor� 
v zmysle z�verov prerokovania prijme opatrenia na n�pravu nedostatkov v term�ne do 
30.06.2010 a p�somne s nimi obozn�mi miestneho kontrol�ra. 


