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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka



Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka konaného
dňa 1. apríla 2008


Materiál číslo: 156/2008


K bodu: Informácia o riešení Poradovníka bytov v Mestskej časti Bratislava-Petržalka 
              za rok  2007




Predkladá:			 Návrh uznesenia:

Milan Ftáčnik	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-
starosta	Petržalka

		
Prerokované:	 b e r i e   n a   v e d o m i e 
	
v miestnej rade	informáciu o riešení Poradovníka bytov                                  dňa 18. 03. 2008	v Mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok
                                    	2007.



Spracoval:

Daniela Podolayová
vedúca oddelenia bytového













Informácia
o riešení Poradovníka bytov v Mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2007

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2006 o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie podľa 
§ 3 ods. 6 / ďalej len“VZN“/ a Zásadami hospodárenia s bytmi v Mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa čl. 5 ods.(1) /ďalej len „Zásady“/  sociálna a bytová komisia na svojom zasadnutí dňa 26. 10. 2006 prerokovala a odporučila starostovi schváliť návrh poradovníka. Do poradovníka 2006 bolo zaradených 40 žiadateľov o nájom bytu z miestneho zoznamu žiadateľov o nájom bytu. 
K 01. 01. 2007 bolo v poradovníku z roku 2006 35 žiadateľov.  V roku 2007  bolo z tohto poradovníka vyradených 10 žiadateľov z dôvodu, že prestali spĺňať podmienky pre nájom bytu podľa VZN a Zásad.

V priebehu roku 2007 starosta z poradovníka 2006 určil za nájomcov obecných bytov 
13 žiadateľov:
  1. Baran Jozef 			P-1/2006
  2. Horníková Adriana		P-12/2006
  3. Udvaros Boris			P-11/2006
  4. Taschner František		P-19/2006
  5. Porubčanová Zuzana		P-24/2006
  6. Dobrovodská Dana		P-27/2006
  7. Královič Ján/Haulišová Zuzana	P-25/2006
  8. Humajová Andrea		P-29/2006
  9. Poláková Zuzana			P-7/2006
10. Rasuliová Gabriela		P-36/2006
11. Požgay Pavol			P-28/2006
12. Belická Andrea			P-5/2006
13. Lačná Katarína			P-33/2006

Vzhľadom k zostávajúcemu počtu žiadostí v poradovníku 2006 /12 žiadostí/, sociálna a bytová komisia na svojom zasadnutí dňa 31. 10. 2007  prerokovala a odporučila starostovi nový poradovník. Do poradovníka 2007 bolo zaradených 42 žiadateľov o nájom bytu z miestneho zoznamu žiadateľov o nájom bytu  a 12 z  poradovníka 2006. Poradovník 2007 schválil a podpísal starosta dňa 21. 11. 2007.
Sociálna a bytová komisia pri výbere žiadateľov z miestneho zoznamu žiadateľov o nájom bytu do poradovníka postupuje v zmysle Zásad o hospodárení s bytmi v Mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré v čl. 4 ods. (4) určujú kritéria pre zaradenie žiadateľov o nájom bytu do poradovníka. Sú to bytové a rodinné pomery žiadateľa, doba trvania žiadosti a iné dôvody hodné osobitného zreteľa (napr.zdravotné dôvody).

Z poradovníka 2007 určil starosta za nájomcov obecných bytov 5 žiadateľov:
1. Nováková Ingrid			P-35/2006  P-10/2007
2. Behanová Lívia			P-38/2006  P-11/2007
3. Strušková Jarmila 			P-26/2006  P-7/2007
4. Pfistererová Michaela		P-25/2007
5. Bodingerová Adriana		P-31/2007




Na odporučenie sociálnej a bytovej komisie určil starosta za nájomcov 8 žiadateľov z miestneho zoznamu žiadateľov o nájom bytu. Týmito sa členovia komisie zaoberali individuálne a odporučili starostovi  ich riešenie:

1. Čonková Eva			
2. Sahul Miroslav
3. Blašková Katarína
4. Ružička Václav
5. Assad Imad
6. Martonová Zuzana
7. Fábryová Andrea/Telek Pavol
8. Hudeczová Ružena

Z uvedeného vyplýva, že v roku  2007 na odporučenie sociálnej a bytovej komisie starosta určil za nájomcov obecných bytov 26 žiadateľov. Jednu žiadosť riešil starosta z dôvodu stabilizácie kádrov policajného zboru v Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Jednalo sa o žiadosť Tomáša Srnku, príslušníka PZ evidovaného v miestnom zozname uchádzačov o nájom bytu, ktorý spĺňal podmienky pre určenie za nájomcu obecného bytu určených VZN.

Materiál bol prerokovaný v sociálnej a bytovej komisii dňa 05. 03. 2008, stanovisko komisie tvorí prílohu materiálu.
Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 18. 03. 2008, ktorá odporučila miestnemu zastupiteľstvu informáciu o riešení Poradovníka bytov v Mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2007 zobrať na vedomie.
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Príloha



Stanovisko
sociálnej a bytovej komisie zo dňa 05. 03. 2008


K bodu : Informácia o riešení Poradovníka bytov v Mestskej časti Bratislava-Petržalka za
                rok 2007.

Stanovisko
Sociálna a bytová komisia k materiálu Informácia o riešení Poradovníka bytov v Mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2007 nemá pripomienky a odporúča poslancom miestnej rady a miestneho zastupiteľstva  Informáciu o riešení Poradovníka bytov v Mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2007 zobrať na vedomie.

Prítomní 
Anna Sotníková, Oľga Adamčiaková, Viera Palkov￡Viera Palková, Elena Králiková, Helena Stachová, Radoslav Stuhl

Hlasovanie
prítomní	6
za	6           
proti              0
zdržal sa	0
 






V Bratislave 05. 03. 2008                                                    Mgr. Anna Sotníková                                                                                                    
							           predsedníčka komisie	












