Zápisnica z rokovania
Bytovej komisie zo dňa 30.11.202l

Zúčastnilisa:

poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice:
. Ing. Ildikó Virágová,
o lzabella Jégh,

.
.

Ing.Michal Drábik,
Mgľ. Stanislav Koiš

zamestnankyňa mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice:

.

Mgľ. Bibiána Guldanová, pľedsedníčkakomisie

odbomá refeľentka odd' sociálnych vecí, zdľavotníctva a býovej politiky

o

Mgr. Júlia Anditsová
ospravedlnení:
o Mgľ. Adľiana Kalmárová,
o Andrea Hoľváthová
Hostia:
. Mgľ. Zo|tán Pék - starosta
. Mgľ. Ján Komaľa _ miestny kontľolór
Progľam:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Vyhodnotenie nových žiadostío nájomný byt
Zoznam žiadatel'ov o obecný byt k 26.ll.202l
Informácia o končiacich zmluvách o nájme obecného bytu
Infoľmácia o bytoch, ktoľésa uvolonia do konca roku 2021
Určenie nových nájomcov a návľhy na uzatvoľenie nových nájomných zmlúv
Rôzne

Clenom komisie bol zaslaný písomný materiál ku kaŽdému bodu progľamu' na mieste
ľokovania boli k dispozícii aktuálne spisové dokumentácie. Komisia bola uznášaniaschopná,
prítomní členovia nemali výhľady voči progľamu komisie.

K bodu

1)

Vyhodnotenie nových žiadostío nájomný byt
Predsedníčka komisie B. Guldanová a odborná pracovníčkaMgr. J. Anditsová
informovali o 16-tich nových Žiadateľoch o nájom obecného bytu doručených v období
od 13. 10.2021 do 26.11.2021.
Tri Žiadosti sú neúp|né,žiadatelia boli písomne vyzvaní, aby do 30 dní doručili
chýbajúce povinné prílohy.
Šest' Žiadostí je novo zaradených do zoznamu Žiadateľov o nájomný byt nakol'ko
spĺĺaiĺkritéria, traja nespíňajúkritéria nazaradenie do zoznamu Žiadateľov'
Predsedníčkakomisie ďalej informovala o štyroch nových Žiadostiach o nájomný bý
od žiadateľov, ktorým neboli predĺženézmluvy o nájme byt.', a ktorí majú lehotu
na vysťahovanie do 3 1 .12'2O2I, z nichtraja spÍňajúkritériá podl'a osobitného zreteľa, 1 nespĺňa
ani podľa osobitného zreteľa'

Ďalší dvaja nájomníci, ktorí mali lehotu na vysťahovanie do3l.12.2021 si podali
písomnéžiadosti o opätovné predlženie lehoty na vysťahovanie.

Uznesenie č.5712021
Býová komisia

beľie na vedomie

informáciu
ď o nových žiadostiach o nájomné býy
b/ o nových Žiadostiach nájomníkov o nájomné byty, ktoľímajú lehotu na vysťahovanie
do 31.12.2021
c/ o Žiadostiach o opätovnépľedĺženielehoty na vysťahovanie od nájomníkov, ktorí majú
lehotu na vysťahovanie do 3I 'I2.202I
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Zaz 5
Prítomní:5

K bodu

2)

Zoznamžiadatel'ov o obecný byt k 26.11,202l

Žiadatelia, ktorí splnili podmienky na zápis do zozĺamu, boli do zoznamu zaradeni
podľa kategórií. Abecedný ZozÍ:ram žiadateľovbude predloŽený na schválenie starostovi
mestskej časti mestskej časti v súlade s s 8, ods. 4, VZN č. 612021r a zverejĺený na web sídle
mestskej časti.
Uznesenie č..58l202l
Býová komisia

odpoľúča

starostovi
schváliť abecedný zoznamžiadateľov o nájom obecného býu.
Proti: 0
Za:S
Pľítomní:5

K bodu

ZdrŽa|saz 0

3)

Informácia o končiacich zmluvách o nájme obecného bytu a žiadosti o ich pľedlženie

V mesiaci november a december 2O2I končítrinásť nájomných zm|,iĺv, infoľmovala
predsedníčkakomisie a Mgr. Júlia Anditsová. Členovia komisie sa individuálne zaoberali
s

každou Žiadosťou a aj sociálnou situáciou Žiadateľov o predĺŽenie nájomnej zmluvy.

Uznesenie č,.59l202l
Býová komisia

odporúča

starostovi
predĺziťzmluvu o nájme
-', býu na byt č. 24, na Uzbeckej 22, na dobu určitúdo 30.1 L2024 s p.
'
którá dňa 14.10.202I predloil\a úplnúžiadosť aspíňa podmienky
F
B'
na nájom obecného býu podľa VZN č. 61202I, za predpok|adu, že bude splňať podmienky
aj po poskýnutí informácií z Geodetického a kaľtografického ústavu.
Zdňa|saz 0
Proti: 0
Zaz 5
Prítomní:5

Uznesenie č.60/202l
Býová komisia

odpoľúča

starostovi
prediziť zmluvu o nájme býu č. 37, na Uzbeckej 22, nadobu určitúdo 30. ll '2024 s p. C
G
ktoľá dňa 4.I0.2O21 predloŽila úplnúŽiadosť a spĺňa podmienky na nájom
obecného býu podľa VZN č. 61202I, ak bude spĺňat'podmienky aj po poskýnutí informácií
z Geodetického a kaľtografickéhoústavu.
Pľítomní:5
Za:S
Proti: 0
Zdňa|saz 0

Uznesenie č.6112021
Býová komisia

odpoľúča

starostovi
predĺziťzmluvu o nájme bytu č. 9, naIJzbeckej 24, na dobu určitúdo 30. l| .2024 s p.Z
, ktorá dňa 9' 11.z)zlpredloŽila úplnúŽiadosť a spĺňa podmienky na nájom obecného
bytu podľa VZN č. 612021, ak bude spíňat' podmienky aj po poskýnutí informácií
z Geodetického a kartografického ústavu.

K

Prítomní:S

Zazí

Proti:0

Zdrža|sa:O

Uznesenie č.6212021

Býová komisia
odpoľúča

starostovi
prediziť zmluvu o nájme býu č. 50, na Uzbeckej 24, nadobu určitúdo 30.l I.2024 sp.
ktorá dňa 1l.IO'2021pľedložila úplnúžiadosť a spĺňa podmienky na nájom obecného býu
podl'a VZN č. 6l2o2I,podľa osobitného zreteľa $ 6 ods. 2f,bod2., akbude spĺňaťpodmienky
aj po poskytnutí informácii z Geodetického a kartografického ústavu.

C

Prítomní:S

Zaz1

Pľoti:O

Zdržalsa:0

Uznesenie č.631202l'
Býová komisia

odpoľúča
starostovi

prediziť zmluvu o nájme bytu č. 33, na Uzbeckej 26, na dobu určitúdo 30.11.2024
s p. K
ktorá dňa 22.9.2O2I pľedloŽila úplnúŽiadosť a spĺňa podmienky
I
nanájom obecného bytu podľa VZNč. 61202I, ak bude spĺňat'podmienky aj po poskýnutí
informácií z Geodetického a kartograťrckéhoústavu.

Prítomní:S

Zaz1

Pľoti:O

Zdrža|sa:O

Uznesenie č.64ĺ202l
Býová komisia

odpoľúča

starostovi
prediziť zmluw o nájme bytu č. 42, |Jzbecká 28, na dobu určitúdo 30.1 I '2024 s p. P
Z
, ktorá dŤr- 25.lO.202l predložila úplnúŽiadost' a spĺňa podmienky na ná1om
obecného býu podľa VZN č. 612021, ak bude spĺĺuťpodmienky aj po poskýnutí informácií
z Geodetického a kartografického ústavu'
Pľítomní:5
Zaz 5
Pľoti: 0
Zdň,a| saz 0

Uznesenie č.6512021
Býová komisia

odpoľúča
starostovi

p.K

rH

avyhovieťjejŽiadostiopridelenie
väčšiehobytu na dobu určitúdo 30.1I.2024, ktoľá dňa 25'10.202ĺ pľedložilaúplnúžiadosť
a spĺňa podmienky na nájom obecného býu podľa VZN č. 61202I, ak bude splňať podmienky
aj po poskýnutí informác1i z Geodetického a kartogľafického ústavu. Zmluvu uzatvoľiť na2izbový byt č. 29,IJzbeckä28,2. poschodie' byt sa uvoľník30.1I.202l. Pani H
odovzdá doterazpoživanu garsónku č.3,na Uzbeckej 28.
ZdrŽa|saz 0
Pľoti: 0
Zaz 5
Prítomní:5
uzatvoiťzmluvuonájmebytus

Uznesenie č,.6612021
Býová komisia

odporúča

starostovi
predÍziť zmluvu onájme bytu č. 203, na Bodľockej 44, na dobu určitú.do30.1I.2024
ktoľá dňa 4.I0.202I predložila úplnúŽiadosť a splňa podmienky
M
S p. M
nä nájom obecného býu podľa VZN č. 61202I, ak bude spĺĺaťpodmienky aj po poskýnutí
informácií z Geodetického a kartografického ústavu.
Zdrža|saz 0
Proti: 0
Zaz 5
Pľítomní:5

Uznesenie č..6712021
Býová komisia

odpoľúča
staľostovi

býu č' 301, na Bodrockej

44, na dobu určitú-do30.1I.2024
ktorá dňa 4.I0'202I predložila úplnúžiadosťa splňa podmienky
Č
s p. L
podľa
VZN č' 61202I, ak bude splňať podmienky aj po poskýnutí
bytu
na nájom obecného
infoľmácií z Geodetického a kartografického ústavu.
Zdľžalsa: 0
Proti: 0
Zaz 5
Pľítomní:5

pľedĺziťzmluvu onájme

Uznesenie č.681202l
Býová komisia

odpoľúča
staľostovi

prediziť zmluvu onájme

býu č. 303, na Bodrockej 44, na dobu určitúdo30.1I.2024

s p.

.)

H

H

ktorá dňa 18.|0.2021predložila'úplnú žiadosť a splňa podmienky
nánájom obecnéhobýu podľa VZN č. 61202I, ak bude spĺRaťpodmienky aj po poskýnutí
informácií z Geodetického a kaľtografickéhoústavu.
ZdrŽa|saz 0
Pľoti: 0
Zaz 5
Prítomní:5

-

Uznesenie č,.69l202t
Býová komisia

odpoľúča
starostovi

y"ďŽn zmluvu

B

o nájme bytu č. 6, na Kovovej č. 6, na dobu určitúdo 30.1l.2024 sp. L

, ktorá aĺá rs.ir .2O2I

pred\oži\a úpl.núžiadosťa spĺňa podmienky na nájom
obecného býu podľa VZN č. 61202I, ak bude splňať podmienky aj po poskytnutí informácií
z Geodetického a kartografického ústavu.

Pľítomní:5

Proti:

Zaz 5

0

Zdňalsaz

0

Uznesenie č.7012021

Býová komisia

odporúča

starostovi
a) nepredĺžit'zmluvu o nájme býu s p. T
H
, ktoľý dňa 5.10.202l predložil
neúplnúžiadosťo predĺženienájomnej zmluvy a nesplňa podmienkv pre nájom obecného
bytu (VZN č. 6/2021. $ 5. ods. 2c).
b) určiťdobu na vysťahovanie a odovzdanie bytu najneskôr do 31.L2022'
Pľítomní:5
Zaz 5
Proti: 0
Zdľžalsa: 0

Zmluvy o nájme, končiace v januári2022
Pľedsedníčkabýovej komisie inťormovala o 1-nom nájomcovi, ktorému končízmluva
býu k 31.l.2022 na Uzbeckej 24 a o l-nom nájomcovi, ktorému končízmluvao nájme
taktiež k 31.1 .2022, na Stavbárskej ulici č. 34. Oznámenia o moŽnosti opakovaného
uzatvoteĺta zmluvy o nájme bytu bolo odoslané.
o nájme

Uznesenie č.7ll2021
Býová komisia
berie na vedomie
inťormáciu o nájomcoch, ktorým končia zmluvy o nájme bytu v januári 2022.
Pľítomní:5
Zaz 5
Pľoti: 0
Zdň,a| sa: 0

K bodu 4)
Informácia o bytoch, ktoľésa uvol'nia do konca roku 2021
K26'1I.202l malamestskáčasťk dispozícii2voľné,neobsadenébýy.Jeden 2-izbový
časti, jeden l-izbový byt, ktorý sa bude

by, ktoľý je k dispozícii učiteľomv mestskej
rekonštruovať (plesne).

Uznesenie č.72l202l
Býová komisia

beľie na vedomie

informáciu o aktuálne voľných bytoch.

Pľítomní:5

K bodu

Za:S

Proti:

0

Zdňa|

saz 0

5)

Uľčenienových nájomcov a návrhy na uzatvoľenie nových nájomných zmlúv
Uľčenienájomcu do 2-izbového bytu č.29 na Uzbeckej 28, ktoľý sa uvoloní po nájomcovi
_
K. K
30.1r.2021, s ktorym nebola uzatvorenázmluva o opakovanom nájme bytu.
Na tento bý navrhla komisia uznesením býovej komisie č' 6512I zo dňa3}.Il '202l určiťako
' v rámci výmeny garsónky zal-izbovýbý.
nájomníčkupani Kĺ
r Hi

Uľčenienájomcu do 2-izbového bytu č. 13 na Uzbeckej 22,ktoý sa uvol'ní k18.|2.202t
po M. M
z dôvodu, že jej končízmluva o nájme býu. Pani M
' nepožiadala
o pľedlŽenie Zmluvy o nájme, azabezpečila si vlastné bývanie.
Uznesenie č,.73l202l
Býová komisia

odporúča

starostovi
ponechať 2-tzbový pizemný byt č. 13 na Uzbeckej 22 yďný, ažkým nebude celý objekt
|J zbecká 22-28 odizolovaný, zrekonštruovaný'
Zdrža|saz 0
Pľoti: 0
Zaz 5
Pľítomní:5

Uľčenienájomcu do gaľsónky č. 14 na Uzbeckej Z2rktorá sa uvol'ní po nájomcovi I)
k3l.l2.2021, ktoľej sa nepredlžila zmluva o nájme.
D
Uznesenie č.74l202l
Býová komisia

odpoľúča

starostovi
ponechať prízemnúgaľsónku č. 74 naUzbeckej 22 voľn.ú, ažkýmnebude celý objekt Uzbecktt
22-28 odizolovaný.
Zdňa|saz 0
Proti:
Pľítomní:

5

Za:S

0

Určenie nájomcu do 2-izbového bytu č. 48 na Uzbeckej 22, ktory sa má uvol'nit'
zmluva
, sa nepľeoĺžĺta
k3l.|2.202l z dôvodu, že doteľajšiemu nájomcovi (I. D
o nájme bytu.

Uznesenie č'.7512021
Býová komisia

odpoľúča

starostovi
uzatvoriť zmluvu o nájme 2-izbového bytu č. 48, na Uzbeckej č.22, 3. poschodie' na dobu
uľčitú, na výkon funkcie poslanca v aktuálnom volebnom období, najneskôr do 31 .I.2023 sp.
ĺazáklade $ 6, ods. 2c), VZN č.61202I.
Zdňa|saz 0
Proti:
Prítomní:

I

D

5

Za;S

0

Určenie nájomcu do 3_izbového bytu č.. 26 na Uzbeckej 24, ktorý sa má uvol'nit'
k3l.l2.2021 z dôvodu, že doteľajšiemu nájomcovi (K. Š,
) sa nepľedĺžilazmluva
o nájme bytu.

Uznesenie č,.761202l
Býová komisia

odpoľúča
starostovi

vzatvoiť zmluvu o nájme 3-izbového býu č. 26, na Uzbeckej č.24, 3. poschodie, na dobu
určitú-do30.04'2022 s p.K
'Š
- )nazákIade $ 6, ods.2e), VZN č.61202I.

Pľítomní:S

Zazí

Pľoti:0

Zdňa|sa:0

Uľčenie nájomcu do 2-izbového bytu č. 503 na Bodľockej 44, ktoľý sa má uvol'nit'
k3l.l2.2021 z dôvodu, že doteľajšiemu nájomcovi (M. J
) sa nepľeaÍžita
zmluva o nájme bytu.
Uznesenie č.7712021
Býová komisia

odpoľúča
starostovi

ná|me 2-izbového býu č. 503, na Bodrockej 44, na dobu určitúdo 30.11'2023 s p. M
r J'
, na základe $ ó' ods. 2f, 1', VZN č' 612021.
Pľítomní:5
Zaz 5
Proti: 0
Zdrža| saz 0

uzatvoiť zmluvu

o

Uľčenienájomcu do 2-izbového bytu č. 36 na Uzbeckej 22, ktoľý sa má uvol'nit'
k3l.l2.2021 z dôvodu, že doteľajšiemu nájomcovi (C. Vl
) sa nepľeauĺla zmluva

o nájme bytu.

Uznesenie č.781202|
Býová komisia

odporúča

starostovi
lehotu na

uľčitú,do 31.3.2022
na vysťahovanie.

Pľítomní:5

sp'
Zaz 5

C

2-izboveho býu č. 36 na Uzbeckej 22, 2. posch., na dobu
lV
bez možnosti ďalšieho predĺženia lehoty

Pľoti: 0

Zdrža| sa:O

Uľčenienájomcu do l-izbového bytu č. 28 na Uzbeckej 24, ktoľý sa má uvol'nit'
k3t.12.2021 z dôvodu, že doteľajšiemu nájomcovi (M. Š
) sa nepreauĺla zmluva

o nájme bytu.

Uznesenie č.7912021

Býová komisia
odpoľúča
starostovi

a/ neuzatvoiť zmluvu o nájme s pánom J
,Š
z dôvodu nesplnenia podmienok
nájmu obecného býu
bl uzatvoiť zmluvu o nájme 1-izbového býu č. 28,na Uzbeckej č' 24., 1. poschodie, na dobu
uľčitú- do 30.1I.2024 s p. v
H
nazáklade $6, ods. 2e), VZN č.612021'
Pľítomní:5
Zaz 5
Pľoti: 0
Zdržal sa: 0

Určenie nájomcu do Z-lzbového bytu č. 2l na Uzbeckej 26, ktoý sa má uvol'nito
k3|.12.202| z dôvodu, že doteľajšiemu nájomcovi (E. B
) sa nepredĺžila zmluva

o nájme bytu.

Uznesenie č.8012021

Býová komisia
odporúča
starostovi

predĺŽiťlehotu na vvsťahovanie Z-izbového bytu č. 2I, na Uzbeckej č' 26, I. poschodie, s pani
3
E
, na dobu určitú_ do 31'5.2022 bez možnosti ďalšieho predĺženialehoty
na vyst'ahovanie.
Zdrža|sa:0
Proti:0
Zaz 5
Prítomní:5

K bodu

6)

Rôzne
1/

Pani Bubeníková, nájomkyňabytu č. 31 naUzbeckej 28 nás požiadalao výmenu 3-izbového

bytuzaZ-izbový.
Uznesenie č.81,l202l
Býová komisia
odpoľúča
starostovi
ď súhlasiťs výmenou 3- izbového býu č. 31 naUzbeckej 28za2-izbovýbý č.23 naUzbeckej
anásledn;ýľnuzatvorením
č.22,prepaniD B
'(súčasnýnájomca: J rM
kritériá naopakované
p.
spĺňa
B'
zmluvy onájme bytu do 3O'II.2O24, nakoľko
uzavretie zmluvy o nájme podľa VZN č. 6/202L
na bý č' 31 na Uzbeckej 28
M
b/ uzatvoľiť zmluvu o nájme bytu s pánom Jl
t, na dobu určitú,do 30.1|.2024, nakoľko pán M
(súčasnýnájomca: D
B'
spĺĺak'ité.iá na opakovanéuzavtetie zmluvy o nájme podľa VZN č. 612021

Pľítomní:5

Za:S

Proti:

0

Zdrža|sa:O

2/ B. Guldanová informovala členov komisie, že v nájomnom byte, ktoý bol pridelený
na ostatnej komisii pani M. Szoboszlaiovej na Bodrockej 44, ešte nie sú ukončené plánované
opravy' predpokladaný teľmínukončenia je prvý decembrový týždeí.
sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky B. Grrldanová
informovala členov komisie, Že nájomné byty vo vlastníctve mestskej časti sú značne

3l Vedúca oddelenia

opotrebované vzhľadom na dlhoročne nedostatočnústaľostlivosť zo strany vlastníka, napríklad
zastarulé kuchyne, vane, spľchy, obklady, šporáky, hlavne tie pľízemnébyty ĺaUzbeckej 22

až28 sú zarrloreĺéplesňami, preto sa postupne vyprázdňujú, nájomcov zpnzemia

premiestňujeme do uvoľnených bytov na vyššíchposchodiach, plánuje sa odizolovanie objektu
IJzbecká22-28. Informovala o potľebe vykonávať v býoch opravy a úpľavy pred odovzdaním
býu ďalšiemu nájomcovi.

Uznesenie č,.8212021
Býová komisia
odporúča
starostovi
ď prostredníctvom ekonomického a majetkového oddelenia a Býového podniku Podunajské
Biskupice, s.r.o.
zabezpečiť pasportizáciu všetkých býov vo vlastníctve aj v spľáve mestskej časti,
bl aby oddelenie ekonomické a majetkové a Komisia ťrnančná,podnikateľských činností
a obchodu, na zák\ade Správy z kontroly dodrŽiavania podmienok prideľovania nájomných
bytov vo vlastníctve alebo spľáve mestskej časti, ktoru miestne zastupiteľstvo zobralo

č' 23912018-2022

dňa 8.12.2020, predloŽili na najbližšie rokovanie
miestneho zastupitel'stva v roku 2022 analýzu možnosti predaja b]ĺtu č. 706/A na 8. poschodí
domu S
zatrhovú cenu, pri dodrŽaní práv a oprávnených záujmov
súčasnéhonájomcu, ktoý ma nájomnú zmluvu uzatvorenú do 31.0l '2022.
Pľítomní:5
Zaz 5
Proti: 0
Zdľžalsa: 0
na vedomie uznesením

býovej komisie pani B. Guldanová informovala členov komisie, že na sociálne
oddelenie bola dňa 24.11.202I doručená Žiadosť od Maľianum, pohľebníctvo mesta Bľatislavy,
ohľadne moŽnosti poskýnutia náhľadného bytu do nájmu osobám, ktoré majú vypratať
sluŽobný byt. V tejto súvislosti sa informujú či máme voľnékapacity, ktoré by mohli by'
poskytnuté ako náhradné býy vzmysle š 7I2 ods. 2 vspojení s $ 713 ods. 1 občianskeho
zákonníka.
5/ Predsedkyna

Býová komisia skonštatovala, že nemáme voľnébýy pre spoločnosť Marianum, pohrebníctvo
mesta Bratislavy.

Bibiána Gu1danová,v.r.
vedúca oddelenia sociálnych vecí,
zdravotníctva a býovej politiky

Zapísala: Mgľ. Júlia Anditsová
v Bratislave, dňa 1.l2.202I

overila:

Ing. Ildikó Viľágová, v.r., podpredsedníčka komisie

