
Komisia sociálna a bytová 
 

 

 

 

Zápisnica z mimoriadneho online zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej 

konaného dňa 28.12.2021 

 

 

 

Prítomní/é:  Daniela Palúchová 

Ildikó Zórádová 

Jana Hrehorová 

Iveta Jančoková 

Konrád Balla 

Ospravedlnení: Miloslav Šmíd 

   Matúš Repka 

 

 

 

Program: 

1. Poskytnutie pohotovostného bytu č. 203 na ul. O. Štefanka 3, Bratislava na dobu určitú 

do 31.01.2022. 

 

 

 

Mimoriadne online zasadnutie Komisie sociálnej a bytovej (ďalej aj ako „Komisia“) otvorila predsedníčka 

Komisie pani Daniela Palúchová, ktorá privítala členov Komisie a hosťa.  

 

 

K bodu 1./Poskytnutie pohotovostného bytu č. 203 na ul. O. Štefanka 3, Bratislava na dobu určitú do 

31.01.2022. 

 

Materiál uviedla: p. Daniela Nemcová, poverená vedením referátu správy obecných bytov 

Diskusia: Pani Nemcová prezentovala informácie týkajúce sa požiaru pred Vianocami v bytovom dome 

na Andrusovovej ulici č. 8 a poskytnutia pohotovostného bytu č. 203 na ulici O. Štefanka č. 3, Bratislava 

p. Daniele Jančovej, ktorej byt, v ktorom žila sama, úplne zhorel vrátane vybavenia a okien. Členovia 

Komisie diskutovali o dĺžke poskytnutia pohotovostného bytu. Pani Zórádová tiež uviedla, že ak bol byt 

poistený, bývajú v poistke zahrnuté aj finančné prostriedky na úhradu za využívanie pohotovostného 

bytu, či náklady na sanáciu bytu, čo musí majiteľka bytu sama vyriešiť so správcom bytového domu. 

 

Uznesenie: 

Komisia sociálna a bytová odporúča 

starostovi 

s ch v á l i ť 

poskytnutie pohotovostného bytu č. 203 na ulici O. Štefanka č. 3, Bratislava vyššie uvedenej žiadateľke 

na dobu určitú do 31.01.2022 s tým, že nie je nutné na uvedený čas uhradiť zábezpeku a spísať notársku 

zápisnicu. Byt bude poskytnutý na základe Zmluvy o poskytnutí pohotovostného bytu, na základe ktorej 

bude žiadateľke odpustená úhrada za nájom na uvedenú dobu, pričom bude uhradená len spotreba za 

služby spojené s užívaním bytu. 

 

 

 

 

 



V prípade, že sa do uvedeného termínu nepodarí sanácia zhoreného bytu do užívaniaschopného stavu, 

Komisia sociálna a bytová odporúča 

starostovi 

p r e d ĺ ž i ť 

dobu poskytnutia pohotovostného bytu č. 203 na ulici O. Štefanka č. 3, Bratislava vyššie uvedenej 

žiadateľke do 28.02.2022 s tým, že ani na toto obdobie nie je nutné uhradiť zábezpeku a spísať notársku 

zápisnicu, no bude uhradený nájom a spotreba za služby spojené s užívaním bytu. 

 

Komisia sociálna a bytová zároveň žiada 

referát správy obecných bytov 

p r e d l o ž i ť 

na zasadnutie Komisie sociálnej a bytovej návrh doplnených Zásad o hospodárení s bytmi vo vlastníctve 

MČ, v ktorom bude zadefinovaný spôsob a postup poskytovania pohotovostného bytu. 

 

Hlasovanie: 

prítomní/é: 5/Daniela Palúchová, Ildikó Zórádová, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Konrád Balla 

za: 5 

proti:  0 

zdržal/a sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

Predsedníčka Komisie sociálnej a bytovej poďakovala členom za účasť na mimoriadnom zasadnutí. 

 

Začiatok rokovania Komisie:  13:00 h. 

Ukončenie rokovania Komisie: 13:20 h. 

 

 

zapísala: Eva Pavlaninová 

 

 

Bratislava 28.12.2021      Daniela Palúchová 

predsedníčka Komisie sociálnej a bytovej 


