
Komisia sociálna a bytová 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica z online zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej konaného dňa 22.03.2022 

 

 

 

Prítomní/é:  Daniela Palúchová 

Jana Hrehorová 

Eva Surovková 

Miloslav Šmíd 

Konrád Balla 

                              Ildikó Zórádová 

Matúš Repka  

 

 

Hostia:    Kvetoslava Biljnjová, Daniela Nemcová, Erika Benkovičová, Marcela Zacharová,  

               Iveta Jančoková, Jana Guľová 

 

 

 

Program: 

 

1. Písomná informácia o aktuálnom stave voľných bytov vo vlastníctve mestskej časti 

Bratislava-Petržalka a bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka za 

I. štvrťrok 2022 

2. Informácia o uzavretých zmluvách na nájom obecných bytov zverených do správy 

mestskej časti Bratislava-Petržalka hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a 

informácia o uzavretých nájomných zmluvách a o predĺžení nájmov už uzavretých 

nájomných zmlúv na nájom bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka za I. 

štvrťrok 2022 

3. Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s bytmi vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-

Petržalka schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 

26.03.2019 

4. Informácia o financiách na dotácie a Návrh na poskytnutie dotácii z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka v zmysle VZN 16/2020, vyhodnotenie žiadostí 2022“. 

5. Rôzne. 

 

 

Online zasadnutie Komisie sociálnej a bytovej (ďalej aj ako „Komisia“) otvorila pani Palúchová,  

ktorá  privítala členov Komisie a hostí.  Zasadnutie Komisie sa konalo na základe  programu, 

ktorý bol jednohlasne schválený. 

 

K bodu 1/ 



Písomná informácia o aktuálnom stave voľných bytov vo vlastníctve mestskej časti 

Bratislava-Petržalka a bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka za I. 

štvrťrok 2022 

 

Materiál uviedla Ing.Daniela Nemcová PhD: poverená vedením referátu správy obecných 

bytov 

Diskusia:  

 

Uznesenie: 

Komisia sociálna a bytová  

 

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

 

písomnú informáciu o aktuálnom stave voľných bytov vo vlastníctve mestskej časti 

Bratislava-Petržalka a bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka za  I. 

štvrťrok 2022 

 

Hlasovanie: 

prítomní/é: 6/Daniela Palúchová,  Jana Hrehorová, Eva Surovková, Miloslav Šmíd, Konrád 

Balla, Ildikó Zorádová 

za: 6 

proti:  0 

zdržal/a sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

K bodu 2/ 

Informácia o uzavretých zmluvách na nájom obecných bytov zverených do správy 

mestskej časti Bratislava-Petržalka hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a 

informácia o uzavretých nájomných zmluvách a o predĺžení nájmov už uzavretých 

nájomných zmlúv na nájom bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka za I. 

štvrťrok 2022 

 

Materiál uviedla Ing.Daniela Nemcová PhD: poverená vedením referátu správy obecných 

bytov 

Diskusia:  

 

Uznesenie: 

Komisia sociálna a bytová  

 

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

 

informáciu o uzavretých zmluvách na nájom obecných bytov zverených do správy mestskej 

časti Bratislava-Petržalka hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a informácia o 

uzavretých nájomných zmluvách a o predĺžení nájmov už uzavretých nájomných zmlúv na 

nájom bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka za I. štvrťrok 2022 

 

Hlasovanie: 



prítomní/é: 6/Daniela Palúchová,  Jana Hrehorová, Eva Surovková, Miloslav Šmíd, Konrád 

Balla, Ildikó Zorádová 

za: 6 

proti:  0 

zdržal/a sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 3/ 

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s bytmi vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-

Petržalka schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 

26.03.2019 

 

Materiál uviedla Ing.Daniela Nemcová PhD: poverená vedením referátu správy obecných 

bytov 

Diskusia: Dodatok je zameraný na podmienky pri poskytovaní pohotovostného bytu.  

 

Uznesenie: 

Komisia sociálna a bytová odporúča 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s ch v á l i ť 

uznesenie 

 

dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s bytmi vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-

Petržalka schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 

26.03.2019 s pripomienkou:  

 

článok 7 bod (6)  bude zmenený nasledovne: 

„Pohotovostný byt sa pridelí fyzickej osobe v náhlej núdzi na základe zmluvy o výpožičke do  

dočasného užívania na tri  mesiace, o čom  rozhodne starosta a po uvedenej dobe môže 

odporučiť sociálna a bytová komisia predĺženie doby dočasného užívania o ďalšie mesiace, a to 

maximálne o ďalších šesť mesiacov. (Ďalší text pokračuje bez zmeny).“ 

 

 

Hlasovanie: 

prítomní/é: 6/Daniela Palúchová,  Jana Hrehorová, Eva Surovková, Miloslav Šmíd, Konrád 

Balla, Ildikó Zorádová 

za: 6 

proti:  0 

zdržal/a sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 4/ 

Informácia o financiách na dotácie a „Návrh na poskytnutie dotácii z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka v zmysle VZN 16/2020, vyhodnotenie žiadostí 2022“. 

Materiál uviedla Jana Hrehorová, zástupkyňa starostu 

Diskusia:  

 



Uznesenie: 

Komisia sociálna a bytová  

 

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

 

 

informáciu o financiách na dotácie a Návrh na poskytnutie dotácii z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka v zmysle VZN 16/2020, vyhodnotenie žiadostí 2022“. 

 

Hlasovanie: 

prítomní/é: 7/Daniela Palúchová,  Jana Hrehorová, Eva Surovková, Miloslav Šmíd, Konrád 

Balla, Ildikó Zorádová, Matúš Repka 

za: 7 

proti:  0 

zdržal/a sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

Rôzne: 

Ing.Daniela Nemcová PhD informovala členov Komisie  o spôsobe vybavenia žiadosti pána Ľ.H. 

o poskytnutie nájomného bytu. 

Na otázku pani Palúchovej vo veci riešenia krízového ubytovania pre utečencov odpovedala pani 

Guľová: máme vedomosť o tom, že   utečencom poskytujú ubytovanie najmä individuálne 

občania, zároveň sa informujú o možnosti poskytnutia príspevku na ubytovanie  (zákon ešte nie 

je schválený) a iných možnostiach, rodiny, ktoré majú štatút dočasného útočiska majú 

v Petržalke  v ZŠ cca 90 detí, v MŠ 11 detí. Pani Eva Surovková uviedla, že pri ubytovávaní sa 

spolupracuje s Okresným úradom, čo sa týka doby poskytnutého ubytovania v podstate je to na 

neobmedzenú dobu, keď majú žiadatelia štatút dočasného útočiska.  

Pani Iveta Jančoková informovala prítomných o zbierke v súvislosti s požiarom na Andrusovovej 

ulici a o problémoch pri rozdelení získanej sumy medzi poškodených. Pravidlá prerozdelenia 

získaných finančných prostriedkov v súčasnosti pripravuje právny referát. 

Členovia Komisie si odhlasovali zasadnutie ďalšej Komisie, ktorá sa bude konať dňa 26.4.2022 

o 15,00 hod.- online. 

 

Predsedkyňa  Komisie sociálnej a bytovej poďakovala členom za účasť na zasadnutí Komisie. 

 

Začiatok rokovania Komisie: 15:00 h. 

Ukončenie rokovania Komisie: 15:45 h. 

 

Zapísala: Kvetoslava Biljnjová 

Bratislava 22.03.2022   

                                                                        Daniela Palúchová 

                                                                                         predsedkyňa Komisie sociálnej a bytovej 


