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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
Komisia sociálna a bytová Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

 

          

 

 
Zápisnica č. 1/2019  

z rokovania Komisie sociálnej a bytovej  Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Rača 

konanej dňa 16.01.2019 

 

 

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

Mgr. H. Krovinová 

 

Hostia:  Mgr. Michal Drotován, starosta  

  Mgr. L. Antalová Plavuchová 

   

Program:  1)    Schválenie programu 

   2)    Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2019 

3)   Návrh na predĺženie doby nájmu k obecnému nájomnému bytu po ukončení doby 

nájmu  

4)    Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača, ktorým 

        sa  mení a dopĺňa všeobecne závažné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača                    

č. 3/2017 z 23. mája 2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia 

úhrad za sociálne služby poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača v znení 

všeobecného záväzného nariadenia č. 4/2018  z 26. júna 2018 

5)    Návrh na predĺženie doby nájmu k obecnému nájomnému bytu 

6)   Návrh Dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Bratislava-Rača v znení dodatku č. 1 a 2       

7)    Rôzne  

      

 

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 ✓    

D. Gelingerová poslanec ✓    

Mgr. M. Luknárová poslanec ✓    

HLASOVANIE SPOLU:  3 - - 

 

 

2) Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2019 
 

Stanovisko KSB č. 1/16/01/2019 

KSB odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Rača návrh rozpočtu na rok 

2019 a na roky 2020 a 2021.  
 

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Ing. M. Dobrotková, MPH poslanec – predseda ✓    

D. Gelingerová poslanec ✓    

Mgr. M. Luknárová poslanec ✓    

HLASOVANIE SPOLU:  3 - - 
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3) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača, ktorým sa  mení 

a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2017 z 23. mája 2017 o spôsobe určenia 

a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované mestskou časťou 

Bratislava-Rača v znení VZN č. 4/2018  26. júna 2018 
 

Uznesenie KSB č. 2/16/01/2019 

KSB odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Rača, ktorým sa  mení a dopĺňa všeobecne závažné nariadenie mestskej 

časti Bratislava-Rača č. 3/2017 z 23. mája 2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia 

úhrad za sociálne služby poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača v znení všeobecného 

záväzného nariadenia č. 4/2018  26. júna 2018 
  

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Ing. M. Dobrotková, MPH poslanec – predseda ✓    

D. Gelingerová poslanec ✓    

Mgr. M. Luknárová poslanec ✓    

HLASOVANIE SPOLU:  3 - - 

 

 

4) Návrh na predĺženie doby nájmu k obecnému nájomnému bytu po ukončení doby nájmu 

 

Uznesenie KSB č. 3/16/01/2019 

KSB: 

a) nesúhlasí s predĺžením doby nájmu k obecnému nájomnému bytu č. 61 na ulici Žarnovická 1 

v Bratislave o rozlohe 38,07 m2 po ukončení doby nájmu Mgr. Hane Špalekovej nakoľko                  

to odporuje platnému VZN č. 1/2012 o nájme bytov v znení zo dňa 15. mája 2012 v znení VZN 

č. 4/2017 zo dňa 23. mája 2017, 

b) neodporúča riešiť vypratanie bytu súdnou cestou, 

c) poplatky od nájomníčky ukladať do depozitu a následne depozit vypárovať voči škodám 

vzniknutých po vysťahovaní z bytu, 

d) odporúča doplniť všeobecne záväzné nariadenie o nájme bytov o riešenie situácie kedy nájomca 

bude platiť ekonomické nájomné na prechodnú dobu. 
 

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Ing. M. Dobrotková, MPH poslanec – predseda ✓    

D. Gelingerová poslanec ✓    

Mgr. M. Luknárová poslanec ✓    

HLASOVANIE SPOLU:  3 - - 

 
 

5) Návrh na predĺženie doby nájmu k obecnému nájomnému bytu 
 

Uznesenie č. 4/16/01/2019 

KSB odporúča predĺženie doby nájmu k obecnému nájomnému bytu č. 42 na ulici Žarnovická 1  

Bratislave, 1-izbový o rozlohe 38,07 m2 pani Zdenke Minarovičovej  v zmysle VZN č. 1/2012 

o nájme bytov zo dňa 15. mája 2012 v znení VZN č. 4/2017 zo dňa 23. mája 2017 na dobu určitú     

1 rok: od 01.03.2019 do 29.02.2020 vrátane.  
  

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Ing. M. Dobrotková, MPH poslanec – predseda ✓    

D. Gelingerová poslanec ✓    

Mgr. M. Luknárová poslanec ✓    

HLASOVANIE SPOLU:  3 - - 
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6) Návrh Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava-Rača v znení dodatku č. 1 a 2 

 

Stanovisko KSB č. 5/16/01/2019 

KSB odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku 

Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Rača v znení dodatku č. 1 a 2 s účinnosťou od ................ 2019. 

 
MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Ing. M. Dobrotková, MPH poslanec – predseda ✓    

D. Gelingerová poslanec ✓    

Mgr. M. Luknárová poslanec ✓    

HLASOVANIE SPOLU:  3 - - 
 

 

 

7) Rôzne 

a)  p. Gelingerová – informovala KSB o zmene zákona o stavebnom sporení, 

b)  p. Dobrotková – informovala o počte odborníkov z radov obyvateľov - neposlancov v KSB by 

nemal prekročiť počet poslancov,  

c) p. Krovinová – informovala: 

- o vyhodnotení KPSS MČ Bratislava-Rača za rok 2018. Na základe požiadavky p. 

Dobrotkovej vyhodnotenie sa bude prerokovávať na stretnutí  s občanmi, občianskymi 

združeniami, neziskovými organizácii v KS Žarnovická. Termín stretnutia bude určený 

dodatočne. Požiadala, aby bolo Vyhodnotenie KPSS sprístupnené pre verejnosť na web 

stránke mestskej časti, aby sa mesačníku uverejnila informácia o KPSS a príprave KPSS  

na roky 2020-2024. 

- o príprave nového KPSS MČ Bratislava-Rača na roky 2020 – 2024. Požiadala p. 

Dobrotkovú, aby bola garantom KPSS, s čím súhlasila a p. Luknárovú členkou 

koordinačného tímu za poslancov z KSB, s čím súhlasila.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                           predsedníčka KSB 


