Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej
zo dňa 07.07.2021
Prítomní členovia komisie: Mgr. Matej Nagy, MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH., Mgr. Alexej
Dobroľubov, Ing. Mgr. Katarína Hulmanová, Mgr. Viera Psotková, JUDr. Tomáš Buzinger
Neprítomní členovia komisie: Mgr. Soňa Očkášová, Mgr. Eva Tiňová, Mgr. Vladimír Jurík
Tajomníčka komisie: PhDr. Dominika Malačinová
Program:
Otvorenie zasadnutia komisie.
1. Schválenie programu zasadnutia komisie.
2. Prerokovanie zoznamu žiadateľov o nájom bytu v bytovom dome Pri kríži 22/A.
3. Rôzne.
Ukončenie zasadnutia komisie.
Predseda komisie Mgr. Matej Nagy otvoril zasadnutie komisie a privítal prítomných členov.
Komisia bola uznášaniaschopná, prítomná bola nadpolovičná väčšina členov komisie.
K bodu 1
Predseda komisie oboznámil prítomných členov s programom.
Hlasovanie:

prítomní: 5

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 2
Komisia prerokovala zoznam žiadateľov o nájom bytu v bytovom dome Pri kríži 22/A. Na
základe vyžiadania komisie bolo členom komisie predložených 11 spisov žiadateľov o nájomný
byt. Komisia žiada o aktualizáciu a opätovné predloženie spisov:
- Hipszka Barbora,
- Paveleková Oľga, Bc.,
- Lengová Andrea,
- Spasovská Radoslava,
- Lahučká Zuzana.
Hlasovanie:

prítomní: 6

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu rôzne:
Tajomníčka komisie, PhDr. Malačinová informovala o plnení uznesenia komisie zo dňa
9.6.2021 k prešetreniu situácie pani Lengovej. Členovia komisie boli oboznámený o sociálnom
šetrení v byte na Hanulovej ulici, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.6.2021 za účelom zistenia
sociálnych podmienok bývania a zabezpečenia životných potrieb pani Lengovej a jej deti.
Členovia komisie boli oboznámený aj zo záznamom zo šetrenia v domácnosti p. Lengovej zo
dňa 15.10.2019. Tajomníčka komisie ďalej informovala o písomnej informácii oddelenia
majetkoprávneho a legislatívneho ohľadom súdneho sporu súvisiaceho s predmetným bytom.
Komisia berie informáciu na vedomie.

Komisia opätovne diskutovala o potrebe prijať VZN o nájomných bytoch, prípadne iný právny
dokument, ktorý by zahŕňal kritéria a spôsob prideľovania nájomných bytov. Komisia žiada
prizvať na ďalšie zasadnutie vedúceho oddelenia majetkoprávne a legislatívne, p. JUDr.
Kašubu a zamestnankyňu referátu bytového, p. JUDr. Kriškovú.
Členka komisie, p. Hulmannová žiada o informáciu o Nájomnej zmluve č. 162/2021. Zároveň
žiada zistiť na akom princípe funguje poradovník pri prideľovaní bytu na Magistráte.

Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.
V Bratislave, dňa 08.07.2021

Zapísala:
PhDr. Dominika Malačinová, v. r.
tajomníčka komisie

Overil:
Mgr. Matej Nagy, v. r.
predseda komisie

