
 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia komisie menovanej primátorom mesta na posúdenie žiadostí o pridelenie 
nájomných bytov na ulici Pri Maline, konaného dňa 9.septembra  2015.  

 
 

Prítomní podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice, 
                 ospravedlnení: Ing. Iveta Hlavenková, CSc., PhDr. Ing. Lucia Vidanová. 
                  
Komisia bola uznášania schopná. 
 
Rokovanie komisie otvorila predsedníčka Mgr. Jana Černá, vedúca  oddelenia právneho MsÚ 
v Malackách. 
 
Program:  
 

1. Úvod 
2. Výber žiadateľov na pridelenie uvoľnených nájomných bytov 
3. Záver 

 
K bodu 1 
 
Predsedníčka  komisie v úvode privítala  členov komisie, ktorí boli menovaní primátorom mesta 
dňa 07.8.2015 a zároveň ich oboznámil s doterajšou činnosťou a povinnosťou komisie. Následne 
členom komisie  rozdala v tabuľkovom vyhotovení aktuálny zoznam žiadateľov o nájomné byty 
Pri Maline, ktorým nebolo doteraz vyhovené. 
 
Úvodom na návrh predsedu komisie bola jednohlasne schválená zapisovateľkou Ing. Zuzana 
Danišíková. 
 
K bodu 2 
 
Predsedníčka komisie oznámila členom komisie dôvod dnešného stretnutia, na ktorom  hlavným 
bodom programu je pridelenie dvoch nájomných bytov po doterajších nájomcoch a to v bytovom 
dome číslo súpisné 5632/51 jednoizbový byt číslo 7 nachádzajúci sa na  2. poschodí  po 
doterajšom nájomcovi pánovi Landlovi Rastislavovi, ktorý si vyriešil otázku bývania a byt 
odovzdáva k 30.9.2015.  
Ďalší jednoizbový byt v bytovom dome číslo súpisné 5634/59 číslo 10 na 3. poschodí po pani 
Rybárovej Eve , ktorá požiadala o ukončenie nájmu bude uvoľnený k termínu 30.9.2015.  
 
 Na základe tejto skutočnosti je nutné obsadiť voľné byty novými žiadateľmi.  
 
Predsedníčka komisie predložila návrh obsadenia uvoľnených dvoch bytov výberom žiadateľov z  
podaných žiadostí. Upozornila však na žiadosť pani Eckerovej Zuzany, ktorá býva v podnájme 
s postihnutým synom  (diagnóza podľa prílohy č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. č.9/2011 
v úplnom znení), ktorá spĺňa kritéria  na pridelenie bezbarierového bytu.   
 
Nakoľko bezbarierový byt v súčasnosti nie je voľný, ale k termínu 31.10.2015 končí nájomný 
vzťah pani Vanišovej s dieťaťom v bytovom dome číslo súpisné 5632/53 v jednoizbovom 
bezbarierovom byte č. 1 na prízemí, ktorá však už požiadala o opakovaný nájom, komisia jej 
odporučila výmenu bytu za jednoizbový byt po pani Rybárovej v bytovom dome číslo súpisné 
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5634/59 číslo 10 na treťom poschodí. Touto výmenou sa uvoľní bezbarierový byt, ktorý komisia 
odporučila prideliť pani Eckerovej Zuzane so synom.    
 
Jednoizbový byt číslo 7 na 2. poschodí v bytovom dome číslo súpisné 5632/51 (po pánovi 
Landlovi R.) komisia odporučila prideliť pani Límovej Adriane s jedným dieťaťom, nakoľko spĺňa 
podmienky na pridelenie nájomného bytu.   
  
Odporúčanie členov komisie je nasledovné:  
 
a) Jednoizbový bezbarierový byt po pani Vanišovej Silvii s jedným dieťaťom, nachádzajúci sa 

v bytovom dome č.s. 5632/53, číslo bytu 1 na prízemí komisia odporúča prideliť pani Zuzane 
Eckerovej, ktorá má jedno postihnuté dieťa a doteraz býva v podnájme.   

 
Návrh jednohlasne prijatý 

 
b) Jednoizbový byt po pani Rybárovej Eve, nachádzajúci sa v bytovom dome č.s. 5634/59, číslo 

bytu 10 na 3 poschodí komisia odporučila prideliť Silvii Vanišovej s jedným dieťaťom, ktorá 
užívala bezbarierový byt v bytovom dome číslo súpisné 5632/53.    

 
 Návrh jednohlasne prijatý 

 
c) Jednoizbový byt po pánovi Landlovi Rastislavovi, nachádzajúci sa v bytovom dome č.s. 

5632/51, byt číslo 7, na 2 poschodí komisia odporučila prideliť pani Adriane Límovej s jedným 
dieťaťom, ktorá spĺňa podmienky k prideleniu nájomného bytu. Bola vybraná z nových 
žiadateľov a jej žiadosť bola posudzovaná ako kompletná.     

 
    Návrh bol jednohlasne prijatý  

 
Komisia odporúča primátorovi mesta udeliť súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy  žiadateľom 
pani Zuzane Eckerovej od 15.10.2015, pani Silvii Vanišovej od 15.10.2015 a pani Adriane 
Límovej od 1.10.2015.   
 
K bodu 3 
 
Predsedníčka  komisie   poďakovala  za účasť všetkým členom komisie.    
 
 
 
Zapísala: Danišíková 


