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

 

          

 

 
Zápisnica č. 9/2020  

z rokovania Komisie sociálnej a bytovej  Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Rača 

konanej dňa 22.01.2020 

 

 

Prítomní:  Ing. M. Dobrotková, MPH, Mgr. M. Luknárová, Mgr. B. Belanová,  A. Khandl,                 

M. Šujancová, Mgr. H. Krovinová 

 

Neospravedlnení:   D. Vrba        

 

Hostia:       Mgr. L. Antalová Plavuchová 

   

Program:  1)    Otvorenie, schválenie programu 

   2)    Návrh na predĺženie doby nájmu k obecnému nájomnému bytu 

3)    Informácia o uvoľnenom obecnom nájomnom byte 

4)    Vytvorenie poradovníka uchádzačov podľa získaných bodov a následné pridelenie 

obecného nájomného bytu – 1-izbový byt – na ulici Závadská 20, Bratislava 

5)    Návrh všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava-Rača č. ..../2020 o nájme 

bytov 

6)    Ústna informácia o pripravovanom VZN o poskytovaní jednorazových finančných 

výpomocí, jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa a opakovaného príspevku 

na stravovanie dôchodcov 

7)    Rôzne  

 

      

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

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec – predseda ✓    

Mgr. Monika Luknárová poslanec ✓    

Dominik Vrba  poslanec -    

Mgr. Branislava Belanová neposlanec - odborník ✓    

Alojz Khandl neposlanec - odborník ✓    

Mária Šujancová neposlanec  - odborník ✓    

HLASOVANIE SPOLU:  5 - - 

 

 

2) Návrh na predĺženie doby nájmu k obecnému nájomnému bytu 

 

Uznesenie KSB č. 1/22/01/2020 

KSB odporúča predĺženie doby nájmu k obecnému nájomnému pani Zdenke Minarovičovej  

v zmysle VZN č. 3/2019 o nájme bytov zo dňa 18. júna 2019 na dobu určitú 1 rok:                             

od 01.03.2020 do 28.02.2021 vrátane.  
  

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 
Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec – predseda ✓    
Mgr. Monika Luknárová poslanec ✓    
Dominik Vrba  poslanec -    
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Mgr. Branislava Belanová neposlanec - odborník ✓    
Alojz Khandl neposlanec - odborník ✓    
Mária Šujancová neposlanec - odborník ✓    

HLASOVANIE SPOLU:  5 - - 

 

 

Uznesenie KSB č. 2/22/01/2020 

KSB odporúča predĺženie doby nájmu k obecnému nájomnému bytu Mgr. Zuzane Lackovej  

v zmysle VZN č. 3/2019 o nájme bytov zo dňa 18. júna 2019 na dobu určitú 1 rok:                                

od 01.04.2020 do 31.03.2021 vrátane.  
  

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 
Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec – predseda ✓    
Mgr. Monika Luknárová poslanec ✓    
Dominik Vrba  poslanec -    
Mgr. Branislava Belanová neposlanec - odborník ✓    
Alojz Khandl neposlanec - odborník ✓    
Mária Šujancová neposlanec - odborník ✓    

HLASOVANIE SPOLU:  5 - - 

 

 

Uznesenie KSB č. 3/22/01/2020 

KSB odporúča predĺženie doby nájmu k obecnému nájomnému bytu pani Lucii Ábelovej  

v zmysle VZN č. 3/2019 o nájme bytov zo dňa 18. júna 2019 na dobu určitú 1 rok:                              

od 01.04.2020 do 31.03.2021 vrátane.  
  

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 
Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec – predseda ✓    
Mgr. Monika Luknárová poslanec ✓    
Dominik Vrba  poslanec -    
Mgr. Branislava Belanová neposlanec - odborník ✓    
Alojz Khandl neposlanec - odborník ✓    
Mária Šujancová neposlanec - odborník ✓    

HLASOVANIE SPOLU:  5 - - 

 

 

Uznesenie KSB č. 4/22/01/2020 

KSB odporúča predĺženie doby nájmu k obecnému nájomnému bytu č pani Eve Čavošovej  

v zmysle VZN č. 3/2019  o nájme bytov zo dňa 18. júna 2019 na dobu určitú do obdobia, kým si 

zabezpečí vlastné bývanie, t.j. od 15.03.2020 najneskôr do 30.06.2020, kedy bude povinná byt 

protokolárne odovzdať mestskej časti.  
  

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 
Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec – predseda ✓    
Mgr. Monika Luknárová poslanec ✓    
Dominik Vrba  poslanec -    
Mgr. Branislava Belanová neposlanec - odborník ✓    
Alojz Khandl neposlanec - odborník ✓    
Mária Šujancová neposlanec - odborník ✓    

HLASOVANIE SPOLU:  5 - - 
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Uznesenie KSB č. 5/22/01/2020 

KSB odporúča predĺženie doby nájmu k obecnému nájomnému bytu pani Raise Belasovej  

v zmysle VZN č. 3/2019 o nájme bytov zo dňa 18. júna 2019 na dobu určitú 1 rok:                               

od 01.03.2020 do 28.02.2021 vrátane.  
  

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 
Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec – predseda ✓    
Mgr. Monika Luknárová poslanec ✓    
Dominik Vrba  poslanec -    
Mgr. Branislava Belanová neposlanec - odborník ✓    
Alojz Khandl neposlanec - odborník ✓    
Mária Šujancová neposlanec - odborník ✓    

HLASOVANIE SPOLU:  5 - - 

 

 

3) Informácia o uvoľnených obecných nájomných bytoch 

 

Stanovisko KBS č. 6/22/01/2020 

KSB berie na vedomie predložený materiál týkajúci sa uvoľneného bytu: 

- byt č.  42 na ulici Závadská 20, Bratislava, 1-izbový o rozlohe 37,99 m2 

 
MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec – predseda ✓    

Mgr. Monika Luknárová poslanec ✓    

Dominik Vrba  poslanec -    

Mgr. Branislava Belanová neposlanec - odborník ✓    

Alojz Khandl neposlanec - odborník ✓    

Mária Šujancová neposlanec - odborník ✓    

HLASOVANIE SPOLU:  5 - - 

 

 

4) Vytvorenie poradovníka uchádzačov podľa získaných bodov a následné pridelenie obecného 

nájomného bytu 

 

Uznesenie KSB č. 7/22/01/2020 

KSB berie na vedomie predložený materiál a po získaných bodoch určila poradie uchádzačov 

podľa získaných bodov pre byt 1-izbový na ulici Závadská 20, Bratislava 

1. K. M.   100 bodov – žiadosť podaná 27.03.2019 

2. Š. K.   100 bodov – žiadosť podaná 26.04.2019 

3. M. M.     91 bodov 

4. M. R.     90 bodov 

5. T. L.     81 bodov  

6. S. J.     77 bodov 

7. V. V.     72 bodov 

 
 

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec – predseda ✓    

Mgr. Monika Luknárová poslanec ✓    

Dominik Vrba  poslanec -    

Mgr. Branislava Belanová neposlanec - odborník ✓    

Alojz Khandl neposlanec - odborník ✓    

Mária Šujancová neposlanec - odborník ✓    

HLASOVANIE SPOLU:  5 - - 
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5) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2020 o nájme 

bytov 

 

Stanovisko KSB č. 8/22/01/2020 

KSB odporúča Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava-Rača schváliť  

a) návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2020 o nájme bytov  
b) bodové hodnotenie kritérií na prideľovanie bytov 

 

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec – predseda ✓    

Mgr. Monika Luknárová poslanec ✓    

Dominik Vrba  poslanec -   

Mgr. Branislava Belanová neposlanec - odborník ✓    

Alojz Khandl neposlanec - odborník ✓    

Mária Šujancová neposlanec - odborník ✓    

HLASOVANIE SPOLU:  5 - - 

 

 

6) Ústna informácia o pripravovanom všeobecne záväznom nariadení o poskytovaní 

jednorazových finančných výpomocí, jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa 

a opakovaného príspevku na stravovanie dôchodcov 

 

Stanovisko KSB č. 9/22/01/2020 

KSB 

a) berie na vedomie ústnu informáciu o pripravovanom všeobecne záväznom nariadení 

o poskytovaní jednorazových finančných výpomocí, jednorazového príspevku pri narodení 

dieťaťa a opakovaného príspevku na stravovanie, 

 

b) žiada, aby do schválenia nového všeobecne záväzného nariadenia bol vypracovaný dodatok 

k smernici č. smernica č. 1/2015 upravujúcej postup pri poskytovaní opakovaného finančného 

príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda pre obyvateľov MČ Bratislava-Rača v znení 

smernice č. 2/2016, v ktorom bude zmenený Článok 3 Výška príspevku bod 1 a bude znieť: 

 

„1. Výška príspevku na stravovanie sa poskytuje podľa výšky dôchodku: 

Výška dôchodku  príspevok 

do   315,30 €       2,20 € 

do   420,00 €      1,00 € 

do   525,50 €      0,40 € 

nad 525,51 €   bez príspevku 

 

Nad 525,51 € výšky dôchodku občania uhrádzajú plnú cenu obeda v príslušnom stravovacom 

zariadení podľa výšky stravnej jednotky.“ 

 
 

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA HLASOVANIE 

  ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec – predseda ✓    

Mgr. Monika Luknárová poslanec ✓    

Dominik Vrba  poslanec -   

Mgr. Branislava Belanová neposlanec - odborník ✓    

Alojz Khandl neposlanec - odborník ✓    

Mária Šujancová neposlanec - odborník ✓    

HLASOVANIE SPOLU:  5 - - 
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7) Rôzne 
 

1. p. Antalová Plavuchová požiadala, aby sa obecnom byte č. 22, na ulici Hagarova 1 v Bratislave 

vymenili vchodové dvere, 

2. p. Krovinová vyzvala poslancov, aby navrhli pripomienky k VZN o prideľovaní dotácií, aby sa 

na MZ 31.03.2020 mohlo VZN zaktualizovať, 

3. p. Belanová informovala, aby si občania, hlavne seniori dávali pozor, nedôverovali cudzím 

osobám a nenastupovali im do motorového vozidla, nakoľko ich následne vodič pod nátlakom 

okradne. Túto informáciu treba zverejniť aj na našej web stránke, v mesačníku Račiansky výber 

a túto informáciu treba dať aj do denných centier pre seniorov, 

4. p. Luknárová požiadala členov KSB, aby zvážili, či by nebolo z viacerých dôvodov vhodné, aby 

sa komisia rozšírila aj o školskú komisiu. Ako dôvody uviedla komornejšiu atmosféru sociálnej 

komisie, kde by bolo vhodnejšie riešiť školské problémy s presahom do sociálnych vecí 

a rodiny. Tým by bolo možné získať ďalších členov do KSB, nakoľko súčasný počet členov 

v komisii je nízky a môže vzniknúť riziko, že komisia nebude uznášania schopná, 

5. p. Luknárová informovala o probléme bezpečného prechodu nájomníkov k svojim 

nehnuteľnostiam pod železničným mostom na Žabom majeri. Pán starosta požiadal mestskú 

políciu o spoluprácu pri hliadkovaní tohto úseku.  

 

 

Záver 

Stretnutie ukončila predsedníčka komisie Ing. Milada Dobrotková, MPH a poďakovala za aktívnu 

účasť. 

 

 

 

 

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

                           predsedníčka KSB 


