
 

 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál na rokovanie Komisie sociálnej a bytovej  

Miestneho zastupiteľstva  MČ Bratislava-Rača konanej dňa 03.09.2019 

 

 

 3. Informácia o uvoľnených obecných nájomných bytoch  

 
V súčasnosti má Mestská časť Bratislava-Rača voľné 2 nájomné byty po predchádzajúcich 

nájomníkoch, ktorí si svoju bytovú situáciu vyriešili po svojom a  ktoré sú vhodné na pridelenie 

žiadateľom  o obecný nájomný byt.  

 

Byty vhodné na pridelenie  

 

a) byt č. 51 na ulici Podbrezovská 28/A,  Bratislava, garsónka, o rozlohe 22,44 m² 

b) byt č. 61 na ulici Žarnovická 1, Bratislava, 1 – izbový o rozlohe 38,07 m² 

 

 

Z dôvodu obsadenia bytov novými nájomcami a platenia príslušných poplatkov správcom 

bytových domov, predkladáme v ďalších materiáloch podklady na pridelenie 1 – izbového bytu. 

Garsónka na Podbrezovskej ulici sa prideľovala na KSB dňa 15.05.2019, pričom  prejavil o ňu záujem 

žiadateľ. Po jej pridelení ju nakoniec odmietol.    

V  súčasnosti nemá nikto zo žiadateľov, ktorých vedieme v evidencii záujem o garsónku  

z dôvodu, ktorá je 22,44 m² a väčšinou sú žiadatelia o nájom 2 – 3 členné rodiny.    

 

Mestská časť Bratislava-Rača v súčasnosti eviduje týchto žiadateľov o nájom bytu podľa 

dátumu podania žiadosti: 

 

1)   M. R.       - žiadosť podaná dňa 30.01.2018 

2) P. M.       - žiadosť podaná dňa 19.02.2018 

3) B. V.      - žiadosť podaná dňa 12.05.2018 

4) V. V.    - žiadosť podaná dňa 30.07.2018 

5) M. M.     - žiadosť podaná dňa 14.09.2018 

6) P. M    - žiadosť podaná dňa 17.12.2018 

7) S. R.    - žiadosť podaná dňa 14.01.2019 

8) K. M.    - žiadosť podaná dňa 27.03.2019 

9) Š. K    - žiadosť podaná dňa 26.04.2019 

10) T. L.    - žiadosť podaná dňa 29.05.2019 

 

 

Všetci žiadatelia, boli  informovaní o vyššie uvedených  uvoľnených obecných nájomných 

bytoch: 

- o garsónku na Podbrezovskej 28/A neprejavil žiadny zo žiadateľov záujem,   

- o 1-izbový byt na Žarnovickej 1 neprejavili záujem dvaja žiadatelia.  

 

 

Uznesenie KSB 

Komisia sociálna a bytová berie na vedomie predložený materiál. 
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