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Zápisnica č. 6/2018  
z rokovania mimoriadnej Komisie sociálnej a bytovej  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača 

konanej dňa 06.06.2018 

 

 

 

Prítomní:  Ing. M. Dobrotková, MPH,  , D. Gelingerová, Mgr. R. Ivičič, Mgr. M. Luknárová, 

A. Khandl, Mgr. J. Kmeť, PhD.,  Mgr. E. Sabóová, M. Šujancová,  

Mgr. H. Krovinová 

 

 

Neprítomná:  Mgr. L. Antalová Plavuchová  

  

    

 

Program:  1)  Schválenie programu 

   2)  Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu – 3-izbového bytu na Kafendovej 2 

       3)  Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu – 2-garsónky na Peknej ceste 3 

      

 

1) Komisia sociálna a bytová  (ďalej len „KSB“) schválila program rokovania   

  

 
MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Ing. M. Dobrotková, MPH poslanec – predseda ✓    

Mgr. L. Antalová Plavuchová Poslanec -    

D. Gelingerová poslanec ✓    

Mgr. R. Ivičič poslanec ✓    

Mgr. M. Luknárová  poslanec ✓    

A. Khandl neposlanec ✓    

Mgr. J. Kmeť, PhD. neposlanec ✓    

Mgr. E. Sabóová neposlanec ✓    

M. Šujancová neposlanec ✓    

HLASOVANIE SPOLU:  8 - - 
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2) Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 21– 3-izbového bytu na Kafendovej ul. 2  

 

       Počet pridelených bodov žiadateľom o obecný nájomný byt: 

1) Michaela Benčičová    s počtom bodov 204 

2) Ivan a Aneta Didioví    s počtom bodov 190 

3) Dominika a Róbert Byrtusoví   s počtom bodov 181 

4) Roman Miškolci     s počtom bodov 166 

5) Martin Prekop     s počtom bodov 162 

6) Viera Benčičová     s počtom bodov 158 

7) Klaudia Gulejová     s počtom bodov 137 

 

Uznesenie KSB č. 1/06/06/2018 

KSB odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť  

a) pridelenie obecného nájomného bytu žiadateľovi s najvyšším počtom bodov na dobu určitú           

na 1 rok: 

Michaele Benčičovej       s počtom bodov 204 

 

b) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a) sa prideľuje byt 

druhému žiadateľovi v poradí: 

Ivanovi a Anete Didiovým     s počtom bodov 190 

 

c) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a) a b) sa byt 

prideľuje tretiemu žiadateľovi v poradí: 

Dominike a Róbertovi Byrtusovým                s počtom bodov 181 

 

d) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a), b) a c) sa byt 

prideľuje štvrtému žiadateľovi v poradí  

Romanovi Miškolcimu       s počtom bodov 166 

 

e) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a), b), c) a d) sa byt 

prideľuje piatemu žiadateľovi v poradí  

Martinovi Prekopovi             s počtom bodov 162 

 

f) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a), b), c), d) a e) sa byt 

prideľuje šiestemu žiadateľovi v poradí  

Viere Benčičovej             s počtom bodov 158 

 

g) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a), b), c), d), e) a f) sa 

byt prideľuje siedmemu žiadateľovi v poradí  

Klaudii Gulejovej             s počtom bodov 137 

 

 

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Ing. M. Dobrotková, MPH poslanec – predseda ✓    

Mgr. L. Antalová Plavuchová Poslanec -    

D. Gelingerová poslanec ✓    

Mgr. R. Ivičič poslanec ✓    

Mgr. M. Luknárová  poslanec ✓    

A. Khandl neposlanec ✓    

Mgr. J. Kmeť, PhD. neposlanec ✓    

Mgr. E. Sabóová neposlanec ✓    

M. Šujancová neposlanec ✓    

HLASOVANIE SPOLU:  8 - - 
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3) Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 25 – 2-garsónky na Peknej ceste 3 

 

Počet pridelených bodov žiadateľom o obecný nájomný byt: 

1. Michaela Benčičová    s počtom bodov 200 

2. Ivan a Aneta Didioví    s počtom bodov 186 

3. Dominika a Róbert Byrtusoví   s počtom bodov 179 

4. Roman Miškolci    s počtom bodov 172 

5. Viera Benčičová    s počtom bodov 159 

6. Klaudia Gulejová    s počtom bodov 137 

 

Pri prideľovaní bodov žiadateľom o 3-izbový obecný nájomný byt na Kafendovej ul.  2 

v Bratislave najviac bodov získala p. Michaela Benčičová. Z uvedeného dôvodu sa jej neprideľuje 2-

garsónka.                       

 

Uznesenie KSB č. 2/06/06/2018 

KSB odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť  

a) pridelenie obecného nájomného bytu žiadateľovi s najvyšším počtom bodov na dobu určitú           

na 1 rok: 

Ivanovi a Anete Didiovým       s počtom bodov 186 

 

b) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a) sa prideľuje byt 

druhému žiadateľovi v poradí: 

Dominike a Róbetovi Byrtusovým    s počtom bodov 179 

 

c) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a) a b) sa byt 

prideľuje tretiemu žiadateľovi v poradí: 

     Romanovi Miškolcimu                 s počtom bodov 172 

 

d) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a), b) a c) sa byt 

prideľuje štvrtému žiadateľovi v poradí  

Viere Benčičovej            s počtom bodov 159 

 

e) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a), b), c) a d) sa byt 

prideľuje piatemu žiadateľovi v poradí  

Klaudii Gulejovej            s počtom bodov 132 

 
MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Ing. M. Dobrotková, MPH poslanec – predseda ✓    

Mgr. L. Antalová Plavuchová Poslanec -    

D. Gelingerová poslanec ✓    

Mgr. R. Ivičič poslanec ✓    

Mgr. M. Luknárová  poslanec ✓    

A. Khandl neposlanec ✓    

Mgr. J. Kmeť, PhD. neposlanec ✓    

Mgr. E. Sabóová neposlanec ✓    

M. Šujancová neposlanec ✓    

HLASOVANIE SPOLU:  8 - - 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Helena Krovinová v. r.         Ing. Milada Dobrotková, MPH v. r. 

             predsedníčka KSB 


