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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej, ktoré sa konalo dňa 12.11.2019 

    

     Dňa 12.11.2019 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline piate zasadnutie Komisie 

sociálnej, zdravotnej a bytovej (ďalej len KSZaB) Mestského zastupiteľstva v Žiline v roku 

2019. Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. Barbora Birnerová, 

PhD. 

      

    Na zasadnutí sa zúčastnilo 10 členov komisie z celkového počtu 15 členov, čím bola 

KSZaB uznášania schopná.  

Ospravedlnili sa piati členovia komisie: MUDr. Peter Durmis, MUDr. Igor Habánik, MUDr. 

Rastislav Johanes, PhD., Mgr. Milada Bohovicová, Mgr. Erika Kanátová. 

Ďalej boli prítomní: Mária Škulcová - sekretár komisie, Mgr. Ing. Radoslav Machan - vedúci 

odboru vnútorných vecí, Ing. Darina Bobáňová - oddelenie stavebného poriadku, Ing. Dagmar 

Slepičková - vedúca oddelenia rozpočtu a účtovníctva, Mgr. Katarína Praženicová - vedúca 

odboru sociálneho a bytového (ďalej len OSaB), Mgr. Michaela Petríková - vedúca oddelenia 

bytového a Mária Žideková - predsedníčka Rady seniorov. 

      

 Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, návrh a schválenie programu zasadnutia 

2. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2020 

3. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

8/2019 – Informatívna správa 

4. Program rozvoja bývania mesta Žilina 2019 – 2023 

5. Návrh Všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku za rozvoj 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne 

účely vo vlastníctve mesta Žilina 

7. Rôzne  

8. Prerokovanie materiálov predkladaných Odborom sociálnym a bytovým - návrh na 

pridelenie nájomných bytov v zmysle Čl. 6 ods. 1 a v zmysle Čl. 4 ods. 3 a výmena 

bytu v zmysle VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta 

Žilina a VZN č. 12/2017, č. 4/2018, ktorými sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 

o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina 

9. Záver 

 

 

K bodu 1 

Predsedníčka komisie Ing. Barbora Birnerová, PhD. skonštatovala, že na zasadnutí je 

prítomných 10 členov komisie, čím je komisia uznášania schopná. Oboznámila členov 

komisie s programom zasadnutia, pričom z dôvodu pracovných povinností predkladateľa 

došlo k zmene poradia 2 bodov oproti pôvodne zaslanej pozvánke, a program dala následne 

na schválenie.  

 

Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí Prílohu č. 1 k zápisnici zo zasadnutia KSZaB. 

 

Uznesenie č. 29/2019  

Komisia sociálna, zdravotná a bytová 

 

1. berie na vedomie a schvaľuje program zasadnutia KSZaB Mestského zastupiteľstva 

v Žiline  
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Výsledok hlasovania: 

                                  

Člen KSZaB Za Proti 
Zdržal 

sa 

Ing. Barbora Birnerová, PhD.        ✔     

Mgr. Martin Barčík ✔   

Ing. Ľubomír Bechný  ✔      

MUDr. Peter Durmis x x x 

Mgr. Jana Filipová        ✔   

MUDr. Igor Habánik x x x 

MUDr. Rastislav Johanes, PhD. x x x 

Mgr. Milada Bohovicová x x x 

PhDr. Martin Brňák, PhD.        ✔   

PhDr. Soňa Holúbková        ✔   

Mgr. Erika Kanátová x x x 

Mgr. Ivan Leitman        ✔   

MUDr. Marcela Poláčková ✔   

Mgr. Miroslava Šufáková        ✔   

JUDr. Katarína Závodská Chalmovská        ✔   

Spolu       10        0       0 

 

Prítomní členovia komisie predložený návrh programu zasadnutia schválili. 

 

 

K bodu 2  

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2020 - Príloha č. 2 

Materiál predložil a v krátkosti o ňom informoval Mgr. Ing. Radoslav Machan - vedúci 

odboru vnútorných vecí. 

MUDr. Marcela Poláčková mala pripomienky k termínom zasadnutí KSZaB, mala 

požiadavku na stanovenie si dňa, kedy sa budú zasadnutia konať, nakoľko na VÚC a MZ je 

stanovený pevný deň a dátum zasadnutí. Podľa nej by bolo vhodné, aby aj KSZaB mala 

stanovený presný deň zasadnutí, keďže má aj iné pracovné povinnosti a pomohlo by to nielen 

jej, ale aj ostatným členom pri plánovaní ďalších pracovných povinností, čo ostatní členovia 

komisie akceptovali. Po diskusii s ostatnými členmi komisie, Ing. Barbora Birnerová, PhD. – 

predsedníčka  komisie   uviedla,  že  predbežne  sa  teda  môžu   stanoviť  termíny   zasadnutia  

na utorky, čiže prvé zasadnutie KSZaB v roku 2020 by bolo 28.01.2020 (utorok), no presný 

termín, aj z dôvodu voľnej zasadačky č. 104, bude stanovený až v pozvánke, ktorú všetci 

členovia dostanú včas. 

 

Uznesenie č. 30/2019 

Komisia sociálna, zdravotná a bytová  

 

I. odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline schváliť:  

 

1. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2020 

 

Výsledok hlasovania: 

 

 

    



3 

 

Člen KSZaB Za Proti 
Zdržal 

sa 

Ing. Barbora Birnerová, PhD.        ✔     

Mgr. Martin Barčík ✔ 

  Ing. Ľubomír Bechný  ✔    
  MUDr. Peter Durmis x x x 

Mgr. Jana Filipová        ✔ 
  MUDr. Igor Habánik x x x 

MUDr. Rastislav Johanes, PhD. x x x 

Mgr. Milada Bohovicová x x x 

PhDr. Martin Brňák, PhD.        ✔ 
  PhDr. Soňa Holúbková        ✔ 
  Mgr. Erika Kanátová x x x 

Mgr. Ivan Leitman        ✔ 
  MUDr. Marcela Poláčková ✔ 

  Mgr. Miroslava Šufáková        ✔ 
  JUDr. Katarína Závodská Chalmovská        ✔ 
  Spolu       10        0       0 

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

K bodu 3 

Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2019 - 

Informatívna správa - Príloha č. 3 

O obsahu materiálu týkajúceho sa odboru sociálneho a bytového informovali Ing. Barbora 

Birnerová, PhD. a Mgr.  Katarína Praženicová, ktoré informovali členov komisie napríklad 

o plánovanej rekonštrukcii elektroinštalácie, zakúpení varného kotla a elektrickej panvice 

v objekte Jedálne dôchodcov na Lichardovej ul. Č. 44, o zakúpení varného kotla pre Jedáleň 

dôchodcov Nám. J. Borodáča, o pláne zatepliť bytový dom na Predmestskej ulici, 

rekonštrukcii a oprave strechy detských jaslí na Puškinovej ulici a iné.  

Ing. Dagmar Slepičková - vedúca oddelenia rozpočtu a účtovníctva informovala o návrhu 

rozpočtu na rok 2020, v ktorom sa ráta aj so zvýšením daní.   

 

Uznesenie č. 31/2019  

Komisia sociálna, zdravotná a bytová 

 

       I.   odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline zobrať na vedomie: 

 

1. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

8/2019 - Informatívna správa 

 

Výsledok hlasovania: 

 

Člen KSZaB Za Proti 
Zdržal 

sa 

Ing. Barbora Birnerová, PhD.        ✔     

Mgr. Martin Barčík ✔ 

  Ing. Ľubomír Bechný  ✔    
  MUDr. Peter Durmis x x x 
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Mgr. Jana Filipová        ✔ 
  MUDr. Igor Habánik x x x 

MUDr. Rastislav Johanes, PhD. x x x 

Mgr. Milada Bohovicová x x x 

PhDr. Martin Brňák, PhD.         
 

       ✔ 

PhDr. Soňa Holúbková         
 

      ✔ 

Mgr. Erika Kanátová x x x 

Mgr. Ivan Leitman        ✔ 
  MUDr. Marcela Poláčková ✔ 

  Mgr. Miroslava Šufáková        ✔ 
  JUDr. Katarína Závodská Chalmovská        ✔ 
  Spolu        8        0        2 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

  

 

K bodu 4   

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj - Príloha č. 4 

Materiál predložila Ing. Darina Bobáňová zamestnanec oddelenia stavebného poriadku, ktorá 

prítomným vysvetlila, že poplatok bude príjmom rozpočtu obce a tento poplatok za rozvoj bol 

ustanovený zákonom č. 447/2015 Z. z. a má slúžiť pre obce ako jeden zo zdrojov na 

vybudovanie infraštruktúry tam, kde na základe stavebného rozvoja vznikne potreba 

vybudovania sociálnej a technickej infraštruktúry, najmä na sociálne bývanie. Ďalej uviedla, 

že sadzba poplatku za rozvoj je stanovená zákonom v rozmedzí od 3 EUR do 35 EUR za 

každý, aj začatý m² podlahovej plochy nadzemnej časti stavby. Mesto Žilina ustanovuje 

sadzby poplatku za rozvoj pre jednotlivé druhy stavieb vo všetkých katastrálnych územiach 

mesta Žilina vo výške 10 EUR/m².  

Ing. Ľubomír Bechný sa pýtal, či je približný odhad, koľko by mesto ročne získalo finančných 

prostriedkov výberom tohto poplatku, na čo mu Ing. Darina Bobáňová povedala, že nie je. 

Úloha pre odbor stavebný: vypracovať a predložiť na Mestskom zastupiteľstve koľko 

približne by mesto získalo finančných prostriedkov z doteraz vydaných stavebných povolení 

za r. 2018 a r. 2019, s čím všetci prítomní členovia súhlasili. 

 

Uznesenie č. 32/2019  

Komisia sociálna, zdravotná a bytová 

 

       I.   odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline schváliť: 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj 

 

Výsledok hlasovania: 

 

Člen KSZaB Za Proti 
Zdržal 

sa 

Ing. Barbora Birnerová, PhD.        ✔     

Mgr. Martin Barčík ✔ 

  Ing. Ľubomír Bechný  ✔    
  MUDr. Peter Durmis x x x 

Mgr. Jana Filipová         
 

       ✔ 

MUDr. Igor Habánik x x x 
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MUDr. Rastislav Johanes, PhD. x x x 

Mgr. Milada Bohovicová x x x 

PhDr. Martin Brňák, PhD.        ✔ 
  PhDr. Soňa Holúbková         
 

      ✔ 

Mgr. Erika Kanátová x x x 

Mgr. Ivan Leitman        ✔ 
  MUDr. Marcela Poláčková 

  

✔ 

Mgr. Miroslava Šufáková         
 

       ✔ 

JUDr. Katarína Závodská Chalmovská        ✔ 
  Spolu        6        0       4 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu 5   

Program rozvoja bývania mesta Žilina - Príloha č. 5 
Materiál predstavila Mgr. Katarína Praženicová - vedúca odboru sociálneho a bytového a ďalej 

pokračovala Ing. Barbora Birnerová, PhD., ktorá spomenula aj mesto Plzeň, kde bola na pracovnej 

návšteve. PhDr. Martin Brňák, PhD. informoval prítomných, že rozdiel medzi Českou republikou 

a Slovenskom je najmä v zákonoch o sociálnom bývaní. Mgr. Jana Filipová mala pripomienky 

k Programu rozvoja bývania, kde si myslí, že táto koncepcia by mala mať 2 oblasti: sociálne a 

nájomne bývanie, kde nebol urobený žiadny prieskum. Odpoveď PhDr. Martina Brňáka, PhD. bola, že 

nebol urobený. Ďalej jej chýba  v Programe rozvoja bývania priestorové vymedzenie napr. v mape, 

kde by takéto byty mohli alebo mali byť a zdal sa jej neprehľadný zoznam bytov vo vlastníctve mesta 

Žilina, chýbajú jej tam napr. vytvorenie podmienok na obnovu bytov a údaje o vykonaných 

rekonštrukciách v bytoch napr.  vyčíslením sumy, údaje o zateplených bytových domoch, údaje 

o správcovi  mestských nájomných bytov ŽILBYT , s.r.o., a pod. Podľa jej názoru by bolo 

prehľadnejšie uviesť zoznam bytových domov v tabuľkovej forme s uvedením presného počtu bytov 

v jednotlivých bytových domoch a podľa súpisného očíslovania. PhDr. Martin Brňák, PhD. uviedol, že 

program rozvoja bývania bol písaný v intenciách zákona a koncepcia hovorí o smerovaní mesta 

v sociálnom bývaní a informácie o správcovskej spoločnosti sú uvedené v materiáli na str. 26.  Mgr. 

Jana Filipová sa zaujímala o "dočasné bývanie  a bývanie na určitý čas" v meste Žilina, ako to má 

mesto vyriešené v prípade náhlych zmien, na čo jej Mgr. Katarína Praženicová odpovedala, že mesto 

Žilina nemá zariadenie dočasného bývania, nakoľko bolo zrušené.  

Úloha pre odbor sociálny a bytový: predložiť na Mestské zastupiteľstvo doplnený Program rozvoja   

bývania    mesta   Žilina  2019  -  2023   o   zoznam   mestských   nájomných    bytov 

 v tabuľkovej forme s uvedením počtu bytov v jednotlivých bytových domoch, s čím všetci prítomní 

členovia súhlasili. 

 

Uznesenie č. 33/2019  

Komisia sociálna, zdravotná a bytová 

 

       I.   odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline schváliť: 

 

1. Program rozvoja bývania mesta Žilina 2019 - 2023 

 

Výsledok hlasovania: 

 

 

Člen KSZaB Za Proti 
Zdržal 

sa 

Ing. Barbora Birnerová, PhD.        ✔     
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Mgr. Martin Barčík ✔ 

  Ing. Ľubomír Bechný  ✔    
  MUDr. Peter Durmis x x x 

Mgr. Jana Filipová         
 

       ✔ 

MUDr. Igor Habánik x x x 

MUDr. Rastislav Johanes, PhD. x x x 

Mgr. Milada Bohovicová x x x 

PhDr. Martin Brňák, PhD.        ✔ 
  PhDr. Soňa Holúbková        ✔ 
 

       

Mgr. Erika Kanátová x x x 

Mgr. Ivan Leitman        ✔ 
  MUDr. Marcela Poláčková  ✔ 

  Mgr. Miroslava Šufáková        ✔ 
 

        

JUDr. Katarína Závodská Chalmovská x x x 

Spolu        8        0        1 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu 6   

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo 

vlastníctve mesta Žilina  - Príloha č. 6 

Materiál predložila Ing. Barbora Birnerová, PhD., ktorá informovala o základných zmenách, 

prečo bolo vypracované toto VZN, ktoré jasne upravuje pravidlá prideľovania mestských 

nájomných bytov v meste Žilina, pričom kladie veľký dôraz na sociálny rozmer bytov. Mgr. 

Katarína Praženicová - vedúca odboru sociálneho a bytového informovala o zavedení 

minimálneho limitu príjmu žiadateľov o mestské nájomné byty, okrem nájomných bytov 

obstaraných z rozpočtových prostriedkov mesta II. až IV. kategórie, a tým by sa mohli 

eliminovať nedoplatky na nájomnom. Ďalej informovala, že bude zavedený maximálny limit 

príjmu žiadateľov o všetky mestské nájomné byty postavené z rozpočtových prostriedkov 

mesta a tak sa zachová sociálny rozmer nájomných bývania. Uviedla, že VZN bude 

upravovať postup mesta v prípade „osobného bankrotu“ žiadateľa/nájomníka a sprísnia sa 

pravidlá pre nájomníkov v prípade porušenia dohody o uznaní dlhu a splátkach, či 

nesprístupnenia bytu za účelom vykonania kontroly osôb, technického stavu bytu a pod. Mgr. 

Martin Barčík a PhDr. Martin Brňák, PhD. sa zaujímali, či by nebolo vhodné znížiť počet 

nesprístupnenia bytu z trikrát na jedenkrát, na čo Mgr. Katarína Praženicová - vedúca odboru 

sociálneho a bytového povedala, že je to objektívnejšie, nakoľko práve v čase vykonania 

jednej kontroly môže byť nájomca napr. v práci. Ďalej Mgr. Miroslava Šufáková uviedla, že 

by mesto mohlo uvažovať o zavedení paušálnej náhrady nákladov súvisiacich s vykonaním 

kontroly u nezastihnutých nájomníkov a nové nájomné zmluvy po účinnosti všeobecne 

záväzného nariadenia by mali obsahovať odkaz na dané VZN. Mgr. Martin Barčík sa pýtal na 

„právomoc“ primátora, či je dobrý pomer 50:50, na čo mu Ing. Barbora Birnerová, PhD. 

odpovedala, že je to z dôvodu zníženia počtu návštev občanmi vo veci vyriešenia bytovej 

otázky u pána primátora. Ing. Barbora Birnerová, PhD. predsedníčka komisie dala hlasovať za 

VZN v predkladanom znení. 

 

 

Uznesenie č. 34/2019  

Komisia sociálna, zdravotná a bytová 
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       I.   neprijala platné uznesenie k materiálu: 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely 

vo vlastníctve mesta Žilina 

 

Výsledok hlasovania: 

 

Člen KSZaB Za Proti 
Zdržal 

sa 

Ing. Barbora Birnerová, PhD.        ✔     

Mgr. Martin Barčík 

  

✔ 

Ing. Ľubomír Bechný     
 

✔ 

MUDr. Peter Durmis x x x 

Mgr. Jana Filipová x x x 

MUDr. Igor Habánik x x x 

MUDr. Rastislav Johanes, PhD. x x x 

Mgr. Milada Bohovicová x x x 

PhDr. Martin Brňák, PhD.         
 

       ✔ 

PhDr. Soňa Holúbková        ✔ 
 

       

Mgr. Erika Kanátová x x x 

Mgr. Ivan Leitman        ✔ 
  MUDr. Marcela Poláčková 

  

✔ 

Mgr. Miroslava Šufáková        ✔ 
 

        

JUDr. Katarína Závodská Chalmovská x x x 

Spolu        4        0        4 

 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

K bodu 7 

V bode rôzne nikto nemal žiadne pripomienky ani dotazy.  

 

 

K bodu 8 

Mgr. Michaela Petríková, vedúca oddelenia bytového informovala prítomných členov komisie 

o predkladanom  návrhu  na   pridelenie jedného nájomného bytu v zmysle Čl. 4, ods.3 VZN 

č. 4/2017, VZN č. 12/2017 a VZN č. 4/2018, o ktorý sa uchádzali 2 žiadatelia, návrhu na 

pridelenie štyroch bytov v zmysle Čl. 6, ods. 1 VZN č. 4/2017, VZN č. 12/2017 a VZN č. 

4/2018 a návrh na jednu výmenu bytu.  

 

Návrh na pridelenie nájomných bytov a výmena bytu boli členom komisie zaslané 

v tabuľkovej podobe emailovou poštou - Príloha č. 7. 

 

 

Uznesenie č. 35/2019  

Komisia sociálna, zdravotná a bytová 

 

   I.  odporúča primátorovi pridelenie nájomného bytu v zmysle Čl. 4, ods. 3, VZN č. 4/2017     

o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta  Žilina a VZN č. 12/2017, č. 4/2018, 
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ktorými sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve 

mesta Žilina pre: 

 

   - Tomáš B.                                         -      pridelenie bytu v Žiline 

 

Výsledok hlasovania: 

 

Člen KSZaB 
Za 

 
Proti 

Zdržal 

sa 

Ing. Barbora Birnerová, PhD.                ✔   

Mgr. Martin Barčík 

  

✔ 

Ing. Ľubomír Bechný  ✔  
  MUDr. Peter Durmis x x x 

Mgr. Jana Filipová x x x 

MUDr. Igor Habánik x x x 

MUDr. Rastislav Johanes, PhD. x x x 

Mgr. Milada Bohovicová x x x 

PhDr. Martin Brňák, PhD.         
 

       ✔ 

PhDr. Soňa Holúbková        ✔ 
 

       

Mgr. Erika Kanátová x x x 

Mgr. Ivan Leitman        ✔ 
  MUDr. Marcela Poláčková ✔ 

  Mgr. Miroslava Šufáková        ✔ 
 

        

JUDr. Katarína Závodská Chalmovská x x x 

Spolu        5        1        2 

 

 

 

   II. neodporúča primátorovi pridelenie nájomného bytu v zmysle Čl. 4, ods. 3, VZN č.  

4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta  Žilina a VZN č. 12/2017, č. 

4/2018, ktorými sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo 

vlastníctve mesta Žilina pre: 

 

   - Miroslava S.                                     -      pridelenie bytu v Žiline 

 

Výsledok hlasovania: 

 

Člen KSZaB 
Za 

 
Proti 

Zdržal 

sa 

Ing. Barbora Birnerová, PhD.        ✔     

Mgr. Martin Barčík 

  

✔ 

Ing. Ľubomír Bechný     ✔ 

 MUDr. Peter Durmis x x x 

Mgr. Jana Filipová x x x 

MUDr. Igor Habánik x x x 

MUDr. Rastislav Johanes, PhD. x x x 

Mgr. Milada Bohovicová x x x 

PhDr. Martin Brňák, PhD.         
 

       ✔ 

PhDr. Soňa Holúbková                ✔        
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Mgr. Erika Kanátová x x x 

Mgr. Ivan Leitman                ✔ 
 MUDr. Marcela Poláčková 

 

✔ 

 Mgr. Miroslava Šufáková               ✔         

JUDr. Katarína Závodská Chalmovská x x x 

Spolu        1        5        2 

 

 

 

III.  odporúča primátorovi pridelenie nájomných bytov v zmysle Čl. 6, ods. 1, VZN č. 4/2017 

o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta  Žilina a VZN č. 12/2017, č. 4/2018, 

ktorými sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve 

mesta Žilina pre: 

 

   - Stanislav K.                                      -      pridelenie bytu v Žiline 

   - Miloš Ch.                                          -      pridelenie bytu v Žiline 

   - Milan S.                                            -      pridelenie bytu v Žiline 

   - Radka R.                           -      pridelenie bytu v Žiline 

 

Výsledok hlasovania: 

 

Člen KSZaB 
Za 

 
Proti 

Zdržal 

sa 

Ing. Barbora Birnerová, PhD.        ✔     

Mgr. Martin Barčík ✔ 

  Ing. Ľubomír Bechný ✔    
  MUDr. Peter Durmis x x x 

Mgr. Jana Filipová x x x 

MUDr. Igor Habánik x x x 

MUDr. Rastislav Johanes, PhD. x x x 

Mgr. Milada Bohovicová x x x 

PhDr. Martin Brňák, PhD.         
 

       ✔ 

PhDr. Soňa Holúbková        ✔ 
 

       

Mgr. Erika Kanátová x x x 

Mgr. Ivan Leitman        ✔         
 MUDr. Marcela Poláčková ✔ 

  Mgr. Miroslava Šufáková        ✔                

JUDr. Katarína Závodská Chalmovská x x x 

Spolu        7        0        1 

 

 

 

 

III. odporúča primátorovi mesta Žilina výmenu bytu v zmysle Čl. 10 VZN č. 4/2017 

o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina a VZN č. 12/2017, č. 4/2018, 

ktorými sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve 

mesta Žilina pre: 

 

   - Anna B.                                            -      pridelenie bytu v Žiline 
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Výsledok hlasovania: 

 

Člen KSZaB 
Za 

 
Proti 

Zdržal 

sa 

Ing. Barbora Birnerová, PhD.        ✔     

Mgr. Martin Barčík ✔ 

  Ing. Ľubomír Bechný ✔    
  MUDr. Peter Durmis x x x 

Mgr. Jana Filipová x x x 

MUDr. Igor Habánik x x x 

MUDr. Rastislav Johanes, PhD. x x x 

Mgr. Milada Bohovicová x x x 

PhDr. Martin Brňák, PhD.         
 

       ✔ 

PhDr. Soňa Holúbková        ✔ 
 

       

Mgr. Erika Kanátová x x x 

Mgr. Ivan Leitman        ✔         
 MUDr. Marcela Poláčková ✔ 

  Mgr. Miroslava Šufáková        ✔                

JUDr. Katarína Závodská Chalmovská x x x 

Spolu        7        0        1 

 

 

 

K bodu 9 

V závere KSZaB sa prítomní už len 6ti členovia komisie opätovne v diskusii vrátili 

k predkladanému Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o prideľovaní nájomných bytov 

pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina. PhDr. Martin Brňák, PhD. uviedol, že by bolo 

vhodné urobiť pracovnú skupinu, ktorá pomôže pri vypracovaní a stanovení kritérií, podľa 

ktorých bude komisia vedieť vybrať a odporučiť prednostne pridelenie bytu. Podľa neho by 

bolo vhodné zaviesť váhu a bodový systém, čím sa zobjektívni rozhodovanie. Ďalej komisia 

rokovala o tom, či by nebolo v prípade zavedenia bodového systému vhodné anonymné 

prideľovania bytov, t. j. komisia bude mať iba informácie o žiadateľovi, ale nebude vedieť 

jeho meno a na základe bodovacieho systému by sa vyberali žiadatelia. Pred koncom diskusie 

chcel PhDr. Martin Brňák, PhD. zmeniť svoje hlasovanie o VZN o prideľovaní nájomných 

bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina zo „zdržal sa“ na „za“, v prípade prísľubu 

zapracovania kritérií do VZN, no nakoľko hlasovanie za uvedené uznesenie už bolo ukončené 

a členovia komisie v závere zasadnutia už neboli uznášania schopní, nebolo možné opätovne 

hlasovať.   

Stretnutie  členov  komisie  ukončila  predsedníčka  komisie  sociálnej,  zdravotnej a  bytovej 

Ing. Barbora Birnerová, PhD. a poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

V Žiline dňa 14.11.2019 

 

 

                          

               Ing. Barbora Birnerová PhD. 

 Zapísala: Mária Škulcová                       predsedníčka 

                 sekretár komisie           komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej 


