
Zápisnica 
z mimoriadneho zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 

zo dňa 1.10.2019 
 

Prítomní členovia: Matej Nagy, Juraj Štekláč, Viera Psotková, Alexej Dobroľubov, Patrícia 
Ivančíková, Ján Ružovič, Katarína Hulmanová,  
 
Neprítomní členovia: Soňa Očkášová, Vladimír Straka  
 
Hostia: Martin Zaťovič, Ľuboslav Kašuba 
 
Program: 
  

1. Prerokovanie situácie žiadateľky o byt p. Lengovej 
 
Predseda komisie privítal členov a konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná.  
 
K bodu 1 
 
Predseda komisie informoval členov o ďalších informáciách z diania okolo pani A.L. (má údajne 
súdny príkaz na vypratanie, policajti požiadali o vypovedanie predsedu komisie a konštatovali, že 
na Hanulovu 3 majú časté výjazdy pre nepovolený vstup do bytu). Starosta situáciu opätovne opísal 
pre členov, ktorí neboli na riadnom zasadnutí komisie. Nasledovalo vyjasňovanie niektorých 
otáznych vecí. Na otázky odpovedal vedúci majetkoprávneho oddelenia p. Kašuba. Dostali sme 
informáciu, že nájomné bolo hradené zo začiatku z jedného účtu, neskôr, ku koncu nájmu 
poštovými poukážkami. Z ekonomického oddelenia máme informáciu, že šlo o účet pána V.M. 
Ďalej sme boli informovaní, že trestné oznámenie je pripravené, no nie na pani A.L., ale na 
neznámeho páchateľa s tým, že mestská časť nevie, kto jej spáchal škodu na majetku. Alexej 
Dobroľubov si pri kontrole spisu všimol, že daňové priznanie pani A.L. nie je také, aké by malo 
byť. Nasledovalo niekoľko návrhov na riešenie situácie:  
Juraj Štekláč navrhol šetrenie v domácnosti pani A.L. Katarína Hulmanová navrhla vyberať z 
celého zoznamu žiadateľov, neuprednostňovať práve pani A.L. Tiež odznel návrh na kontrolu 
exekúcií u pani A.L.  
 
Uznesenie: 
 
Komisia žiada sociálne oddelenie o vykonanie šetrenia v domácnosti pani A.L. na Hanulovej 3. 
Komisia žiada majetkoprávne oddelenie, aby do spisu pani A.L. boli doplnené potvrdenia o trvalom 
pobyte všetkých osôb žijúcich v domácnosti a u detí potvrdenia o návšteve školy. Komisia žiada 
majetkoprávne oddelenie o zaslanie zoznamu žiadateľov o nájomný byt na Pri kríži mailom členom 
komisie a na jeho základe vyberie 10 žiadateľov, z ktorých vyberie budúceho nájomcu. Tiež 
žiadame, aby na riadne zasadnutie komisie boli spisy 10 žiadateľov k dispozícii na nahliadnutie.  
 
Hlasovanie:   prítomní: 7       za: 7       proti: 0       zdržalo sa: 0 
 
 
V Bratislave, dňa 2.10.2019 
 
Zapísal:               Overila: 
Mgr. Matej Nagy, v.r.               Mgr. Viera Psotková, v.r. 
predseda komisie              podpredseda komisie 
 


